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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  شرح مقدمة التفسري للعالمة العثيمني: الكتاب 
  حممد بن صاحل العثيمني: املؤلف 

  موقع الشيخ رمحه اهللا: مصدر الكتاب 
 ]فهرسة أيب أيوب السليمان عفا اهللا عنه [ 

...  
  ة العثيمنيشرح مقدمة التفسري للعالم

  مقدمة اللجنة العلمية
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

إن احلمد هللا ، حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا 
فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً 

 صلي اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إيل يوم الدين وسلم تسليماً عبده ورسوله،
  :كثرياً، أما بعد

 رمحه اهللا - أن يسر لفضيلة شيخنا حممد بن صاحل العثيمني - وله احلمد والشكر-فإن من توفيق اهللا
هـ ١٤٠٨ وذلك عام - رمحه اهللا تعاىل-لشيخ اإلسالم ابن تيمية) مقدمة التفسري(  شرح كتاب-تعاىل

  . يف اجلامع الكبري مبدينة عنيزة- رمحه اهللا تعاىل-ضمن الدروس العلمية الين كان يعقدها
 فضيلة األستاذ الدكتور عبد - مشكوراً -هـ، واعتين بطبعته األويل١٤١٥وقد طبع هذا الكتاب عام 

  .اهللا بن حممد بن أمحد الطيار فجزاه اهللا خرياً
 - رمحه اهللا تعايل-عة تنفيذ القواعد والتوجيهات اليت قررها فضيلة شيخناوقد روعي يف هذه الطب

  .إلخراج مؤلفاته وإعدادها للنشر
 قد قرأها شيخنا - عدا العزو والتخريج لألحاديث-ونود أن ننبه القارئ الكرمي إيل أن مجيع احلواشي

  .من حاشيته ،أو قرئت عليه أثناء الشرح
 العمل خالصاً لوجهه الكرمي ، موافقاً ملرضاته ، نافعاً لعباده، وأن جيزى نسأل اهللا تعايل أن جيعل هذا

فضيلة شيخنا عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء، ويضاعف له املثوبة واألجر ويعلى درجته يف املهديني، 
  .إنه مسيع قريب

لني واآلخرين، نبينا وصلي اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله،خامت النبيني، وإمام املتقني، وسيد األو



  .حممد وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إيل يوم الدين
  اللجنة العلمية

  يف مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية
  هـ١٥/١١/١٤٢٥

)١/١(  

  

**************  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقدمة
  رب يسر وأعن برمحتك

ذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل احلمد هللا نستعينه ونستغفره ،ونعو
  .له، ومن يضلل فال هادي له

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .تسليماً
  الشرح

 عن حاجة يريدها ، سواء كانت هذه اخلطبة تسمي خطبة احلاجة، خيطبها اإلنسان عندما يريد أن يتكلم
زواجاً أو أي شيء مما حيتاجه من أمور دينه ودنياه، وهلذا تسمي خطبة احلاجة، وهذه اخلطبة ننبه على 

  .فقرات فيها
أي من يقدر له اهلداية فال أحد يستطيع أن يضله ، وكذلك ال أحد ) من يهده اللَّه فال مضل له: (فقوله

  .داية إذا هدى هداية التوفيقيستطيع أن خيرجه من اهل
من يقدر له الضاللة فال أحد يهديه، سواء كان يف الضاللة : أي ) ومن يضللِ فَال هادي لَه :( وقوله 

  .وأراد أحد أن ينتشله منها أم ال 
ألن : قالوا) إن احلمد هللا نستعينه ونسنغفره: ( مع أن األفعال اليت قبلها لضمري العظمة) أَشهد: ( وقوله

، هذا توحيد هللا عز وجل، فاألنسب أن يوحد لفظ )وأشهد أن ال إله إال اهللا( اإلفراد يناسب التوحيد 
  .وال يؤيت بالنون الدالة على العظمة ، أو على املتكلم ومعه غريه) أشهد( الفعل 

 ومعرفة تفسريه فقد سألين بعض اإلخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كليه، تعني على فهم القرآن
 بني احلق وأنواع األباطيل ، والتنبيه على الدليل الفاصل - يف منقول ذلك ومعقوله-ومعانيه والتمييز 



  .بني األقاويل
  الشرح

)١/٢(  

  

ذا الكالم أن تأليفه للكتاب له سبب، وسببه سؤال بعض اإلخوان أن يكتب له يف ) ١(يعين املؤلف 
ن ابتدائيا من املؤلف، حني يرى حاجة الناس إيل موضوع معني، فيكتب هذا املوضوع، والتأليف قد يكو

فيه، وقد يكون له سبب مثل سؤال بعض الناس له أن يكتب يف هذا املوضوع املعني ، فاألول يكون 
  .مسؤوالً بلسان احلال، والثاين يكون مسؤوالً بلسان املقال

، فإن حال الناس تستدعي أن يبني هلم هذا األمر فإن العامل إذا رأى الناس حمتاجني إيل شيء وألف فيه
  .الذي وقعوا فيه، حىت يعرفوا حكمه ، ويتعبدوا هللا فيه على بصرية، وكذلك قد يسأل عن أمر معني

، القواعد مجع قاعدة، وهي أساس الشيء، ومنها قواعد البيت أي أساساته، )قواعد كليه: (يقول املؤلف
 القرآن، وحينئذ نعرف أن هذه القواعد قواعد يف التفسري؛ لتفسري فهي األساسات اليت تعني على فهم

  .القرآن، ألن فهم القرآن أحد األمور الثالثة اليت قصدت بإنزال القرآن
 رضي -التعبد بتالوته، وفهم معانيه والعمل به، وهلذا كان الصحابة : فالقرآن الكرمي نزل ألمور ثالثة

فتعلمنا القرآن : ىت يتعلموها، وما فيها من العلم والعمل، قالوا ال يتجاوزون عشر آيات ح-اهللا عنهم
  .والعلم والعمل مجيعاً

أما لفظ القرآن فال يكاد يشكل على أحد ، أو يعسر عليه؛ ألنه يقرؤه العامي والعامل واملتعلم، وأما فهمه 
م؛ ألن النفس حتتاج فهو الذي حيتاج إيل تعلم وتفكر وتدبر، وأما العمل به فهو أشد على النفوس وأعظ

وتأمل قوله . إيل جماهدة يف إلزامها مبا تقتضيه احلال؛ من تصديق اخلرب، وامتثال األمر، واجتناب النهي
حىت يتبني لك أنه ال ) ٢٩:ص) (كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ: (تعايل

  .د من فهم القرآن، والبد من العمل بهب
كل هذا من باب عطف التفسري أو ) ومعرفة تفسريه ومعانيه: ( وقول املؤلف رمحه اهللا يف هذا املقام

  :عطف املترداف ، كقول الشاعر
  فألفى قوهلا كذباً ومينا

)١/٣(  

  



لقرآن يتضمن فهم وذلك ألن فهم القرآن ومعرفة تفسريه ومعانيه أمور متقاربة، وإن كان فهم ا
إن : معناه،وفهم حكمه وأسراره، ألن القرآن له معاين،وهلذا املعاين واألحكام حكم واسرار، مث قد يقال 

التفسري غري املعىن، فالتفسري تفسري اللفظ، واملعىن هو ما يراد بالكالم، وسيأيت من ذلك أمثلة إن شاء 
  .اهللا

:  الكلمة كما فسرها صاحب القاموس، فمثالً قوله تعايلفالتفسري هو تفسري اللفظ فقط، كأن يفسر هذه
، تفسريها ) ١٥٨: األنعام)(أَو يأْتي بعض آيات ربك يوم يأْتي بعض آيات ربك ال ينفَع نفْساً إِميانها ( 

ا طلوع الشمس من يوم يأيت شيء من آيات اهللا الدالة على قدرته مثال واملراد : اللفظي أن تقول
التفسري اللفظي والتفسري املعنوي الذي يراد ، وهلذا : مغرا، فهنا صار فرق بني املعين اللفظي، أي

فالقرآن يفسر على الناحيتني تفسرياً لفظياً مطابقاً للفظ فقط، وتفسرياً معنوياً، وهو ما يراد به ، مث قد 
  .يتوافقان وقد خيتلفان
إن :  أن جنعل العطف يف كالم املؤلف على التأسيس ال التوكيد والترداف، فنقولفاملهم أننا إذا أردنا

: فهم القرآن يريد به احلكم واألسرار اليت يتضمنها ، ومعرفة تفسريه، يعين اللفظ فقط، ومعانيه، أي
  .معرفة املراد به

 أن تفسري - رمحه اهللا-ؤلفأفاد امل) والتمييز يف منقول ذلك ومعقوله بني احلق وأنواع األباطيل: ( وقوله
نقلي وعقلي، ولكن جيب أن يكون التفسري العقلي غري خمالف للتفسري النقلي؛ ألن : القرآن نوعان

التفسري النقلي مقدم عليه، وذلك ألن العقول يلحقها من الشبهات والشهوات ما حيرمها الوصول إيل 
الباطل ، ففيه إسرائيليات كثرية أدخلت يف معرفة احلق خبالف املنقول، ومع ذلك ففي املنقول شيء من 

التفسري، وفيه أحاديث موضوعه وضعيفة أدخلت أيضاً يف التفسري، فاحتاج اإلنسان إيل أن يعرف ما 
  .مييز بني احلق وأنواع األباطيل

)١/٤(  

  

 ألنه جيب أن سواء كان الدليل نقلياً أم عقلياً؛: ، أي) والتنبيه على الدليل الفاصل بني األقاويل: (وقوله
نعترب الدليل العقلي يف القرآن ما مل خيالف املنقول ، وإال فالعقل ال شك أن له مدخالً كبرياً يف فهم 
: ( القرآن وهلذا يأمرنا عز وجل بالتفكري يف كثري من آيات القرآن الكرمي، بل إن التدبر يف قوله تعايل

  .يدخل فيه املعىن العقلي الذي يدركه اإلنسان بعقله، ) ٢٩:صلي اهللا عليه وسلم)(ليدبروا آياته
* * *  

  .فإن الكتب املصنفة يف التفسري مشحونة بالغث والسمني، والباطل الواضح واحلق املبني
والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، 



  .دوإما موقوف ال يعلم أنه رج وال منقو
  الشرح

وهو الرسول صلي اهللا عليه وسلم وإما قول عليه دليل ) العلم احلقيقي هو إما نقل مصدق عن معصوم(
معلوم، يعين قول لبعض من الصحابة والتابعني ومن بعدهم ، لكن عليه دليل معلوم من املعقول أو 

  .املنقول، وهلذا حنن نثبت دليل القياس، وهو من الدليل العقلي
 أن جنعلها قاعدة ملعرفة العلم احلقيقي، فالعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه وهذه ينبغي
  .دليل معلوم

وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف ال يعلم أنه رج وال منقود يف هذا الكالم سجع، 
قع أحياناً يف كالم والسجع إذا مل يكن متكلفاً فإنه ال شك يزين الكالم وحيببه إيل النفس ، وهلذا ي

  .الرسول عليه الصالة والسالم لكن بدون تكلف
( النقل املصدق عن معصوم والقول الذي عليه دليل: املشار إليه أي) وما سوي ذلك: (واملؤلف يقول

) وإما موقوف ال يعلم أنه رج وال منقود ( وهذا يكون يف مقابل النقل املصدق ، ) فإما مزيف مردود
  .قف فيهيعين أننا نتو

)١/٥(  

  

ما علمت صحته وهو األول، وما علم بطالنه وهو الثاين، وما جيب التوقف فيه : فاألقسام حينئذ ثالثة
وهو الثالث، الذي ال نعلم هل هو من النقل املصدق عن معصوم ، أو من القول الذي عليه دليل 

والثاين مردود، والثالث متوقف معلوم، أو أنه مزيف ومردود، فال نعلم هذا وال هذا، فاألول مقبول، 
  .فيه

الساملة من : والبهرج هو املغشوش ، ورج النقود من الذهب والفضة هي املغشوشة ، واملنقودة أي 
  .الغش
* * *  

وحاجة األمة ماسة إىل فهم القرآن الذي هو حبل اهللا املتني، والذكر احلكيم، والصراط املستقيم، الذي 
  .لتبس به األلسن، وال خيلق على كثرية الترديد وال تنقضي عجائبهال تزيغ به األهواء، وال ت

  الشرح
إن الناس حمتاجون إيل فهم كتاب اهللا ، وهذا واضح ، فحاجة الناس إيل : - رمحه اهللا-هنا يقول املؤلف

فهم كتاب اهللا ظاهرة جداً، فإم يف حاجة بل يف ضرورة إيل فهم كتاب اهللا؛ ألنه الكتاب الذي أمروا 
اتباعه، واإلنسان لو يؤمر باتباع كتاب مؤلف من املؤلفني احتاج إيل معرفته وشرحه فكيف بكتاب اهللا ب



  .عز وجل
حبل اهللا ألن )) الذي هو حبل اهللا املتني: (( مث وصف املؤلف القرآن الكرمي بعدة أوصاف ، فقال عنه

، كالسبب تقريباً؛ وهلذا فسر قوله ما يتوصل به إيل غريه: اهللا تعايل هو الذي وضعه، واحلبل يف األصل
حببل ووصف بأنه حبل اهللا ألنه موصل إيل اهللا : ، أي)١٥: احلج)(فَلْيمدد بِسببٍ إِلَى السماِء : ( تعايل

  .عز وجل
ذَلك : ( هذا الوصف من قول اهللا تعايل- رمحه اهللا-وقد أخذ املؤلف)) والذكر احلكيم: (( ووصفه بقوله

ع لُوهتيمِنكالذِّكْرِ الْحو الْآيات نم كفهو ذكر، ألنه مذكر، وهو ذكر، ألن فيه ) ٥٨:آل عمران) (لَي ،
يعين رفعة )٤٤: الزخرف)(وإِنه لَذكْر لَك ولقَومك: (الذكري ملن متسك به ورفع ذكره، كما قال تعايل

  .لغة يف أحكامهمعناه احملكم أو املتضمن للحكمة البا: واحلكيم . وشرفاً

)١/٦(  

  

  .الصراط معناه الطريق، واملستقيم معناه املعتدل الذي ليس فيه ميل)) والصراط املستقيم: ((وقوله
زاغت الشمس إذا مالت، يعين أن : معناه امليل، ومنه: الزيغ)) والذي ال تزيغ به األهواء: (( وقوله

اق ثابت مهما سلط الناس عليه من األهواء فإا أهواء الناس مهما عظمت ال ميكن أن تزيغ به، بل إنه ب
  .ال تزيغ به ألنه هدى

أي ختتلط ، ألنه بلسان عريب مبني فال ميكن أن ختتلط به : تلتبس)) وال تلتبس به األلسن: (( وقوله
األلسن، وهلذا حىت اإلنسان األعجمي لو قرأه يقرؤه بلسان عريب، وهلذا كان من غري املمكن أن يترجم 

  .ن ترمجة حرفية أبداًالقرآ
أي يبلى، فهو على جدته، مهما كرره اإلنسان فكأنه : معين خيلق)) وال خيلق من كثرة الترديد: (( وقوله

 - من املعلقات السبع أو غريها-مل يقرأه من قبل ، لكن اإلنسان إذا كرر أبلغ قصيدة من قصائد العرب
ملل وسئم ، لكن من القرآن ما نقرؤه يف الصالة أو كرر أبلغ خطبة خطبها اخلطباء كما يكرر القرآن 

  .الواحدة أكثر من مرة ومع ذلك ال منل، وهذه من آيات اهللا عز وجل يف هذا القرآن الكرمي
ال تنقضي عجائبه ملن أعطاه اهللا تعايل فهماً لكتابه، فإنه يتذوق فيه املعاين )) وال تنقضي عجائبه: (( وقوله

ض عنه فإنه قد ال يرى فيه عجباً واحداً، لكننا هنا نصف القرآن من حيث هو العظيمة الكثرية، أما املعر
  .قرآن، بقطع النظر عن القارئ

* * *  
وال يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي 

  . اهللاصراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه اهللا ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله



  الشرح
كل هذه األوصاف حق يعرفها املتأمل ، فإن العلماء ال يشبعون منه، وكلما كان اإلنسان باهللا أعلم 

وبشرعه أعلم كان لكتابه أحب، فتجده دائماً يفكر ويتدبر هذا القرآن ، سواء كان يف جملس العلم، أو 
  .وهو ميشي، أو يف أي مكان، فاإلنسان ال يشبع منه أبداً

)١/٧(  

  

إن الكافر يف نار : ألنه قال قوالً هو أصدق األقوال،فإذا قال قائل)) من قال به صدق: (( وكذلك أيضاً
  .جهنم فقد صدق؛ ألنه قال مباء جاء به القرآن

  .يعين أثيب على عمله)) ومن عمل به أجر: (( وقوله 
ناس ،أو كان هذا من حكم به عدل سواء كان احلكم فصالً بني ال)) ومن حكم به عدل: (( وقوله

إنه جيب العدل بني الزوجات مثالً : إن امليتة حرام، فقد عدل ، ومن قال: احلكم حكماً مطلقاً فمن قال
فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدى : ( فقد عدل؛ ألن هذا احلكم يف القرآن، ومن قال

 كُملَيعدل،فقد ) ١٩٤:البقرة)(ع.  
، يعين هداه اهللا، فاإلنسان إذا دعا إىل القرآن ))ومن دعا إليه هدي إيل صراط مستقيم: (( كذلك يقول

، فقد هدي إيل صراط مستقيم، أما إذا دعا إيل اهلوي، وحرف القرآن من أجل هواه فإنه يضل، وهلذا 
  )).ومن ابتغي اهلدى يف غريه أضله اهللا: (( قال
يف األصل يغين قطع ظهره، ولكن ال يرد علينا أننا جند : ومعين قصمه))مه اهللاومن تركه من جبار قص(( 

إن القصم قد يكون يف الدنيا وقد يكون يف اآلخرة، فهذا : من اجلبابرة اآلن من ترك القرآن،ألننا نقول
  .إن فاته يف الدنيا مل يفته يف اآلخرة

* * *  
ومن أَعرض عن ذكْرِي ) ١٢٣(دى فَمنِ اتبع هداى فَال يضلُّ وال يشقَىفَإِما يأْتينكُم مني ه: ( قال تعايل

قَالَ رب لم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت )١٢٤(فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً ونحشره يوم الْقيامة أَعمى
  ).١٢٦-١٢٣:طه) (اتنا فَنِسيتها وكَذَلك الْيوم تنسىقَالَ كَذَلك أَتتك آي) ١٢٥(بصرياً

  الشرح

)١/٨(  

  



: هذه اجلملة مجلة شرطية، ألن أصلها إن ما، وما زائدة للتوكيد، وفعل الشرط) فَإِما يأْتينكُم : ( قوله
مجلة شرطية ، فاجلملة الشرطية وهذه اجلملة أيضاً ) فَمنِ اتبع هداى: ( يأتينكم ، وجواب الشرط مجلة

  . جواب للشرط األول- من فعل الشرط وجوابه-الثانية
ال يضل يف : ال يضل يف علمه ، وال يشقي يف عمله ، وقيل: أي) فَال يضلُّ وال يشقَى: ( وقوله تعايل

علم واهلدي، وأن الدنيا وال يشقي يف اآلخرة ، واملعنيان متالزمان، لكن الغالب أن الضالل يف مقابلة ال
  .الشقاء يف مقابلة السعادة

قيل ) ١٢٤:طه) (ومن أَعرض عن ذكْرِى فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً ونحشره يوم الْقيامة أَعمى: (وقوله تعايل
  .إن املراد باملعيشة الضنك عذاب القرب، وأنه يضيق عليه قربه حىت ختتلف أضالعه: 

 املراد باملعيشة الضن معيشته يف الدنيا، وأنه وإن كان يف سرور ظاهر، فإن قلبه يف ضيق إن: وقيل
فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره لِإلسالمِ ومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ : (وضنك، كما قال اهللا تعاىل

صا يمجاً كَأَنرقاً حيض هرداءصمي السف د(وكما قال تعاىل) ١٢٥:األنعام)(ع. : نحاً ماللَ صمع نم
،فإن هذا يدل على أن من ليس كذلك ) ٩٧:النحل)(ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً 

  .فحياته غري طيبة
رب لم حشرتنِي أَعمى : ( ، وذلك حساً ومعين، وهلذا يقول) ة أَعمىونحشره يوم الْقيام:( وقوله تعايل

) وكَذَلك الْيوم تنسى( يعين تركتها ومل تعمل ا،)قَالَ كَذَلك أَتتك آياتنا فَنِسيتها) (وقَد كُنت بصرياً
  .يعين تترك

 ذا القرآن سبب للسعادة يف الدنيا واآلخرة، وأن املتمسك والشاهد أن هذا فيه دليل على أن التمسك
  .به ال يضل وال يشقى، وأن اإلعراض عنه سبب للشقاء يف الدنيا واآلخرة

·* *  

)١/٩(  

  

) ١٥)(ثريٍقَد جاَءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثرياً مما كُنتم تخفُونَ من الْكتابِ ويعفُو عن كَ: ( وقال تعايل
يهدي بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السالمِ ويخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى (

  ) .١٦-١٥:املائدة) (صراط مستقيمٍ
  الشرح

وأن املهتدي به من اتبع رضوان اهللا،كما قال علم من هذا القرآن موحى به، وأنه سبب اهلداية بإذن اهللا، 
يايها الناس قَد جاَءتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاٌء لما في : (وقال تعايل)٢م: البقرة)(هدى للْمتقني: ( تعايل

نِنيمؤلْمةٌ لمحرو دىهورِ ود٥٧:يونس) (الص.(  



وسبل السالم مفعول ثان ليهدي ،  ) ١٦: املائدة)(ه اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السالمِيهدي بِ: (مث يقول
  .سبل السالم: من اتبع، والثاين: فعل ينصب مفعولني؛ األول)) يهدي((ألن

مع أن سبيل اهللا واحد كما )) يهدي بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السالمِ: ((ويف هذه اآلية قال تعايل
: األنعام)(وأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه وال تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله: (قال اهللا تعايل

إن سبيل احلق واحد، لكن له فروع وشعب، من صالة، وزكاة، : واجلمع بني اآليتني أن يقال) ١٥٣
م، وحج، وجهاد، وبر، وصلة وما أشبه ذلك ، فهذه سبل لكنها جتتمع كلها يف سبيل واحد، وصو

فإذا كانت ) سبلَ السالمِ: (وأيضاً ال ميكن أن تطلق سبل ويراد ا اإلسالم، وإمنا تضاف كما يف قوله
  .كلها مؤدية إيل السالم فهي اإلسالم

)١/١٠(  

  

املعنوية ؛ ألن القرآن هدايته معنوية، : أي ) ن الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْنِهويخرِجهم م: ( وقوله عز وجل
ظلمات اجلهل، وظلمات القصد ، وظلمات اجلهل أال يكون عند اإلنسان : فيخرجهم من الظلمات أي

ونور علم، وظلمات القصد أن يكون عنده علم لكن ال يريد احلق وال يؤمن به، إذاً فالنور نور العلم 
  .العمل
يهدي بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السالمِ ويخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ :(يف اآلية) بِإِذْنِه: ( وقوله
كيف قال اهللا تعاىل يهدي به بإذنه مع أن اهللا تعاىل ال يهدي إال بعد أن يريد؟ : قد يقول قائل) بِإِذْنِه

يعين من اتبع رضوانه بإذنه؛ ألن اإلنسان ال يستقل )) منِ اتبع : ((متعلق بقوله ) بِإِذْنِه: ( إن قوله: يقالف
  .بعمله وال رأيه، فهو ال يفعل إال بإذن اهللا

للَّه منِ يهدي بِه ا(، هذا من باب عطف الصفة، ألن قوله ) ويهديهِم إِلَى صراط مستقيمٍ: ( وقوله تعايل
إال أن تفسر اهلداية ) ويهديهِم إِلَى صراط مستقيمٍ: (هو معين قوله تعايل ) اتبع رِضوانه سبلَ السالمِ 

األويل داية التوفيق،والثانية داية الداللة ، وهلذا عديت الثانية بإيل وعديت األويل بنفسها، ويكون 
والَّذين اهتدوا زادهم : (إلسالم زاده اهللا تعايل علماً، كما يف قوله تعايلأن من اهتدي با: املعين
دى١٧: حممد)(ه.(  
** *  

الر كتاب أَنزلْناه إِلَيك لتخرِج الناس من الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْن ربهِم إِلَى صراط الْعزِيزِ : (وقال تعايل
الْحيد١(م( ِضي الْأَرا فمو اتاومي السا فم ي لَهالَّذ اللَّه)(٢-١: ابراهيم.(  

  الشرح

)١/١١(  



  

لتخرِج يعين أنت، : هذا كاألول تقريباً لكن فيه فائدة ، وهي صحة إضافة الشيء إيل سببه املعلوم لقوله
، حىت ال يظن أن السبب مستقل ، ) ن ربهِم بِإِذْ: (مع أن املخرج حقيقة هو اهللا، وهلذا قيده بقوله

فإضافة الشي إيل سببه املعلوم أمر جائز ، وال أحد ينكره، فقد جاءت به السنة، وجاء به القرآن إذا 
كان السبب معلوماً، إما بالشرع وإما باحلس والواقع، ولكن هذا السبب جيب إذا اعتقدت أنه حيصل به 

: لسبب ليس مؤثراً بنفسه، بل بإذن اهللا الذي جعله سبباً، وهلذا قال هناالشي فيجب أن تعلم أن هذا ا
) هِمبر بِإِذْن. (  

بوزن الفعيل، وهل هو مبعين فاعل أو مبعين مفعول أو مبعنامها؟ اجلواب أنه مبعنامها،فهو ) الْحميد: (وقوله 
  . يستحقون احلمد والثناءحممود سبحانه وتعاىل على أفعاله وصفاته، وهو حامد لعباده الذين

  .لفظ اجلاللة هنا بدل من العزيز) اللَّه الَّذي لَه ما في السماوات وما في الْأرضِ : (وقوله
* * *  

 جعلْناه وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحاً من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتاب وال اإلميانُ ولَكن: (وقال تعايل
 اطري إِلَى صدهلَت كإِنا ونادبع ناُء مشن نم ي بِهدهوراً ني ) ٥٢(نا فم ي لَهالَّذ اللَّه اطريمٍ صقتسم

ورالْأُم ريصت ضِ أَال إِلَى اللَّهي الْأَرا فمو اتاوم٥٣-٥٢:الشورى) (الس. (  
  الشرح

أي القرآن، ومساه اهللا تعايل روحاً، ألن به ) روحاً (،) وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحاً من أَمرِنا: (قال تعايل
احلياة املعنوية، وإن شئت فقل احلقيقية أيضاً، ألن من اهتدي به فإن له احلياة الكاملة يف الدنيا ويف 

  .اآلخرة

)١/١٢(  

  

يعين مما نأمر به ونوحي به، وذا استدللنا على أن القرآن غري خملوق، من قوله ) روحاً من أَمرِنا (وقوله 
فجعل األمر قسيماً للخلق، )  أَال لَه الْخلْق والْأَمرِ): ووجه ذلك أن اهللا قال يف آية أخري )  من أَمرِناً)

  .والقرآن من األمر ال من اخللق، فتبني ذا أن القرآن غري خملوق
فالفعل تدري ينصب مفعولني علقت مبا االستفهامية ، ) ما كُنت تدرِي ما الْكتاب وال اإلميانُ : ( وقوله
استفهام مبتدأ، والكتاب خرب، واجلملة من املبتدأ واخلرب يف حمل نصب سد مسد مفعويل تدري ؛ : وما

  .ن قبل أن يوحي إليهألن الرسول صلي اهللا عليه وسلم ما كان يدري ما الكتاب وال اإلميا
صرينا هذا الروح الذي أوحينا إليك نوراً دي : يعين) ولَكن جعلْناه نوراً نهدي بِه من نشاُء : ( وقوله

عامة، وال ندري من الذي يشاء اهللا أن يهديه ) من نشاُء من عبادنا( به من نشاء من عبادنا، وكلمة 



  .عنا إيل اآلية اليت قبلها صار الذي يهديه به اهللا من اتبع رضوانه من عبادهبالقرآن، لكن إذا رج
) وإِنك لَتهدي:( ويف نفس اآلية) نهدي بِه (، قال هنا ) وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ:( وقوله 

، ) دي به من(ة، وهلذا عديت بنفسها هداية توفيق وهداية والب) نهدي بِه( لكن بني اهلدايتني فرق، ..
فهي هداية داللة، فالرسول صلي اهللا عليه وسلم يهدي هللا ، وال يهدي ) وإِنك لَتهدي إِلَى صراط( وأما 

) وإِنك لَتهدي إِلَى صراط( ، لكن ) ٥٦من اآلية: القصص)(إِنك ال تهدي من أَحببت: (من، قال تعاىل
  . عليه الصالة السالم يدل الناس، لكن ليس بيده هداية التوفيقفهو

)١/١٣(  

  

هنا أضيف الصراط إيل اهللا عز وجل ) صراط اللَّه الَّذي لَه ما في السماوات وما في الْأَرض: (يقول تعايل
وال تعارض بني ) عمت علَيهِمصراطَ الَّذين أَن(وقد أضيف يف سورة الفاحتة إيل غري اهللا، فقال تعايل

اإلضافتني ، فإن إضافته إيل اهللا باعتبار أنه هو الذي وضعه لعباده، وأنه موصل إليه، وإضافته إيل الناس 
باعتبار أم أهله وسالكوه، فاإلضافة خمتلفة، فلهذا صح أن ) صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم: (يف قوله

  . وإيل هذا تارةتضاف إيل هذا تارة
األمور هنا أي الشؤون ، فكل األمور الدنيوية واألخروية ، الشرعية ) أَال إِلَى اللَّه تصري الْأُمور:(وقوله

والكونية، كلها تصري إيل اهللا سبحانه وتعايل، وهلذا ال مرجع للخلق إال رم سبحانه وتعايل، يف مجيع 
وما اختلَفْتم فيه من شيٍء فَحكْمه إِلَى : ( كما قال تعايلأحواهلم وشؤوم الدينية والدنيوية ،

(وكذلك األمور الكونية ) ١٠:الشوري)(اللَّه هلَيع ارجال يو جِريي وهٍء ويكُلِّ ش لَكُوتم هدبِي نقُلْ م
  ) .٨٩-٨٨من اآلية: املؤمنون)(سيقُولُونَ للَّه)(٨٨) (إِنْ كُنتم تعلَمونَ

للتنبيه الدال على األمهية، وتقدمي املتعلق ) أَال إِلَى اللَّه تصري الْأُمور: ( وتصدير اجلملة بأال يف قوله تعايل
  .أال إيل اهللا ال إيل غريه: يفيد احلصر، يعين

·* *  
  اهلاديوقد كتبت هذه املقدمة خمتصرة حبسب تيسري اهللا تعاىل من إمالء الفؤاد، واهللا 

  .إىل سبيل الرشاد
  الشرح

  املقدمة: ، واملقدمة جيوز فيها وجهان))وقد كتبت هذه املقدمة: (( يقول املؤلف
واملقدمة فاملقدمة باعتبار أن الكتاب قدمها بني يدي الكاتب، واملقدمة باعتبار أا تقدمه للكتاب ، كأا 

  .تقدم الكتاب
* * *  



 العباس أمحد بن عبد احلليم بن اإلمام جمد الدين أيب الربكات عبد هو شيخ اإلسالم تقي الدين أبو) ١(
السالم بن أيب حممد بن عبداهللا بن أيب القاسم بن حممد بن اخلضر بن على بن عبد اهللا بن تيمية احلراين، 

  .هـ٧٢٨هـ،وتويف يف ٦٦١ولد يف 
**************  

)١/١٤(  

  

  صحابه معاين القرآنفصل يف أن النيب صلي اهللا عليه وسلم بين أل
: جيب أن يعلم أن النيب صلي اهللا عليه وسلم بني ألصحابه معاين القرآن كما بني هلم ألفاظه؛ فقوله تعايل

 )هِملَ إِلَيزا ناسِ ملنل نيبتيتناول هذا وهذا) ٤٤: النحل)(ل.  
  الشرح

بيان لفظه وبيان معناه، : ، يتضمن هذا وهذا، أي)١٩:يامةالق) (ثُم إِنَّ علَينا بيانه: (وكذلك قوله تعايل
إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يبني معاين : ويف هذا رد واضح على أهل التفويض، الذين يقولون

قولكم هذا إما أن تعنوا أن الرسول صلي اهللا عليه وسلم جاهل مبعاين : أمساء اهللا وصفاته، فإننا نقول هلم
اته،وإما أنه كامت ملا يعلمه من ذلك، فإن قلتم باألول وصفتموه باجلهل، وإن قلتم بالثاين أمساء اهللا وصف

  .وصفتموه باخليانة
الالم هذه للتعليل ، يعين ألجل هذا، وليست لألمر، والدليل على ) لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم: ( وقوله 

  .أا ليست لألمر أن الفعل بعدها منصوب
* * *  

حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن، كعثمان بن عفان، وعبد اهللا بن : وقد قال أبو عبد الرمحن السلمي
مسعود، وغريمها أم كانوا إذا تعلموا من النيب صلى اهللا عليه وسلم عشر آيات مل حياوزوها حىت 

وهلذا كانوا يبقون مدة )١(لعمل مجيعاً فتعلمنا القرآن والعلم وا: يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا
  .يف حفظ السورة

)١/١٥(  

  

  )٢(كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد يف أعيننا : وقال أنس
  الشرح

يعين صار جليالً معظماً؛ ألم ال حيفظونه إال إذا عرفوا معناه، معين ذلك أن اإلنسان إذا كان حيفظ 



  .فظاً ومعىن ، فعنده علم كبري البقرة لفظاً ومعىن، وآل عمران ل
* * *  

: وذلك أن اهللا تعايل قال)٣( ذكره مالك -مثاين سنني:  قيل-وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنني
تدبرونَ أَفَال ي: (وقال) ٢٩:ص) (كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ(

وتدبر الكالم بدون فهم معانيه ال ) ٦٨:املؤمنون)(أَفَلَم يدبروا الْقَول: (، وقال) ٢٤: حممد)(الْقُرآن
وعقل الكالم متضمن ) ٢:يوسف) (إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَ: (ميكن، وكذلك قال تعايل

  .لفهمه
  الشرح
فربكة القرآن يف تالوته وتدبره، والعمل به، وما ) كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آياته: (عايلقوله ت

حيصل فيه من التأثري على القلب لزيادة اإلميان ، ومعرفة اهللا عز وجل وأمسائه وصفاته وأحكامه، 
اهللا ذا القرآن مشارق األرض ومغارا كل هذا وكذلك ما حصل فيه من التأثري على األمم، حيث فتح 

من بركاته، وكذلك ما حصل للمتمسكني به من الرفعة والعزة والظهور على مجيع األمم، وكذلك ما 
حيصل للمتمسك به من صحة القصد، وسالمة املنهج ، والسعادة يف الدنيا واآلخرة،فاملهم أن بركات 

  .هذا القرآن ال حتصى
، هذا فيه ثناء عظيم على من تذكر بالقرآن واتعظ به، وأنه ) بروا آياته وليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِليد: (وقوله

  .هو صاحب اللب، أي العقل

)١/١٦(  

  

هذا فيه حث على تدبر القرآن؛ ألن اهللا وبخ هؤالء الذين ال ) أَفَال يتدبرونَ الْقُرآن: (وقوله تعايل
أَفَلَم : (كذلك، واملراد بالقول هنا القرآن، واقرأ قوله تعايل) أَفَلَم يدبروا الْقَول: (قوله تعايليتدبرونه، و

املؤمنون ) (يدبروا الْقَولَ أَم جاَءهم ما لَم يأْت آباَءهم الْأَولني أَم لَم يعرِفُوا رسولَهم فَهم لَه منكرونَ
  ) .٦٩:املؤمنون) (أَم لَم يعرِفُوا رسولَهم فَهم لَه منكرونَ: (فأتى بالقرآن وأتى بالسنة ) .٦٨،٦٩

لعل هذه للتعليل ، وتعقلون يعين ) ٢:يوسف) (إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَ: ( وقال تعايل
 املعلوم أنه لو نزل على العرب بلغة غري العربية، ما عقلوه وال فهموه، تفهمونه فهماً كامالً؛ ألنه من

وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ كَالم اللَّه ثُم يحرفُونه من : ( والعقل يأيت مبعين الفهم، كما قال اهللا تعايل
  ) .٧٥: البقرة)(بعد ما عقَلُوه وهم يعلَمونَ

١ **  
  .ومن املعلوم أن كل كالم فاملقصود منه فهم معانيه دون جمرد ألفاظه، فالقرآن أوىل بذلك



فكيف . وأيضاً فالعادة متنع أن يقرأ قوم كتاباً يف فن من العلم، كالطب واحلساب وال يستشرحوه 
  !بكالم اهللا تعاىل الذي هو عصمتهم وبه جنام وسعادم وقيام دينهم ودنياهم؟

  الشرح
ا كالم صحيح، فإننا لو كنا مثالً ندرس كتاب زاد املستقنع، ونقرؤه مث منشي فإننا ال نستفيد، هذ

وكذلك لو قرأنا كتاباً مثال يف الطب أو يف الكيمياء أو ما أشبه ذلك، بأن نقرأ ومنشي ، فإننا لن نستفيد 
حه، بأن نطلب من يشرحه أبداً، فلقد جرت العادة املؤكدة أنه ال ميكن أن نقرأ أي كتاب إال ونستشر

  .لنا، وإال صارت قراءتنا له عبثاً

)١/١٧(  

  

جهة : وال يقال إن القرآن خيتلف عن ذلك لكون اإلنسان يثاب على تالوته، فيقال إن القرآن له جهتان
لكن الثانية . تعبد وجهة عمل وتنفيذ ، فاألوىل قد حتصل بأن يتعبد اإلنسان هللا عز وجل بقراءة القرآن

مفقودة يف حق من مل يعرف معين القرآن ومل ) ليدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ(نزل من أجلها اليت 
  .يتعظ به
* * *  

وهلذا كان الرتاع بني الصحابة يف تفسري القرآن قليالً جداً، وهو إن كان يف التابعني أكثر منه يف 
بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان االجتماع واالئتالف والعلم الصحابة، فهو قليل بالنسبة إىل من 

  .والبيان فيه أكثر
  الشرح

  :وجه كون الرتاع يف التفسري يف الصحابة أقل لسبني
أن القرآن نزل بلغتهم اليت مل تتغري، فكانوا أفهم الناس ملعانيه ، وأفضل له، مث تغريت : السبب األول
  .األلسن بعدهم
ة األهواء فيهم وسالمة قصدهم ، فما جتد الرجل ينتصر هلواه ورأيه، ولكن كان قل: السبب الثاين

الواحد منهم ال يقصد إال احلق أينما وجده أخذه ، حىت أن اخلليفة يرجع إيل احلق الذي ذكرته به امرأة 
  .أنا يل السلطة: من النساء ، ومل يقل أنا اخلليفة ال يرد علي فأنا أعلم منها ومل يقل

  . يف تفسري كالم اهللا أقل- رضوان اهللا عليهم- السببني كان اخلالف بني الصحابةفلهذين
مث جاء التابعون من بعدهم فحصل نقص ال يف السبب األول وال يف السبب الثاين، بل إن التابعني كثرت 

الفتوح يف زمنهم، واختلط العريب بالعجمي وتغريت األلسن، وقد ذكر أن أول تأليف للنحو كان يف 
  .عهد على بن أيب طالب رضي اهللا عنه



)١/١٨(  

  

وقد كثرت األهواء والفنت وانتصار اإلنسان لرأيه ، حىت أدى ذلك إيل التطاحن والتقاتل بني املسلمني، 
وعلى هذا فيكون اخلالف بينهم يف تفسري كالم اهللا أكثر من اخلالف بني الصحابة، مث كلما بعد العهد 

 أشد، والتباس بالباطل احلق أعظم، وكما جند اآلن يف زماننا ، كل عمود يف عن عصر النبوة، صار البالء
مسجد حتته عامل يرى نفسه أنه ابن تيمية، وكل خيمة يف مين فيها عامل يرى نفسه أنه أمحد بن جنبل أو 

  .الشافعي
والن، جتد وهلذا كثرت األهواء حىت إنك لتجد يف املسألة اليت ليس فيها فيما سبق إال قول واحد أو ق

فيها عدة أقوال؛ ألن العلم قليل واهلوى كثري، فترتب على نقص العلم وكثرة اهلوى الضياع واخلالف 
  .والشقاق وعدم االئتالف

* * *  
عرضت املصحف على ابن عباس ، : ومن التابعني من تلقى مجيع التفسري عن الصحابة ، كما قال جماهد

إذا جاءك التفسري عن جماهد فحسبك به، وهلذا : ذا قال الثوريأوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها؛ وهل
يعتمد على تفسريه الشافعي والبخاري وغريمها من أهل العلم، وكذلك اإلمام أمحد وغريه ممن صنف يف 

  .التفسري، يكرر الطرق عن جماهد أكثر من غريه
السنة، وإن كانوا قد يتكلمون يف واملقصود أن التابعني تلقوا التفسري عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم 

  .بعض ذلك باالستنباط واالستدالل كما يتكلمون يف بعض السنن باالستنباط واالستدالل
  الشرح

وهذا أمر البد منه، يعين كون التابعني يزيدون على الصحابة يف االستدالل واالستنباط أمر البد منه 
ول عليه الصالة والسالم، وهكذا كلما وضروري؛ ألنه حدثت أمور مل تكن معهودة يف عهد الرس

طرأت أمور جديدة مل ينص على عينها يف الكتاب والسنة فال بد من أن يكون هناك استنباط واستدالل 
لعلماء العصر، حىت يطبقوها على ما يف الكتاب والسنة؛ ألن الكتاب والسنة مل يأتيا بكل مسألة حتدث 

  .بعينها إيل يوم القيامة
 لكان املصحف أكرب مما هو عليه مائة مرة، وأيضاً ألتى الناس مبا ال يعرفونه ، فمثالً إذ لو أتى بذلك

ستحدث عن الشيكات وعن البنوك وعن التأمينات، ومثل هذه األشياء يتحدث عنها يف عهد الصحابة 
 وهم ال يعرفون ذلك، أما اآلن فكلما حدثت أمور وجدت صار لعلماء املسلمني من النظر واالستدالل

واالستنباط ما مل يكن لغريهم، حىت يطبقوها على ما يقتضيه كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم 
.  

* * *  



  )١١٧/ ٦(رواه بن أيب شيبة ) ١(
  )١٢٢، ١٢١، ١٢٠م٣(رواه أمحد يف املسند ) ٢(
  )٢٠٥م١(رواه مالك يف املوطأ ) ٣(

**************  

)١/١٩(  

  

  لتفسري وأنه اختالف تنوعفصل يف اختالف السلف يف ا
اخلالف بني السلف يف التفسري قليل، وخالفهم يف األحكام أكثر من خالفهم يف التفسري، وغالب ما 

  :يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد وذلك صنفان
  الشرح

م يف تفسري القرآن هنا أثبت املؤلف أن السلف قد يكون بينهم خالف يف تفسري القرآن، لكن خالفه
أقل من خالفهم يف األحكام، ألن تفسري القرآن هو تبيني ألفاظه، معناها واملراد ان وهذا شيء يقل فيه 
اخلالف، لكن األحكام مبينة على االجتهاد والنظر والقياس ، فصار االختالف فيها أكثر من االختالف 

  .يف التفسري،وذلك الختالف الناس يف العلم والفهم
د سبق لنا القول بأن هناك فرقاً بني التفسري باملعىن والتفسري باللفظ، فتفسري اللفظ شيء وتفسري وق

املعين الذي يراد باآلية شيء آخر، يعىن أن اللفظ يفسر مبعناه حبسب الكلمة، ويفسر باملراد به حبسب 
  .السياق والقرائن

تضاد ال ميكن اجلمع فيه بني القولني؛ ألن أن اختالف ال: والفرق بني اختالف التنوع واختالف التضاد
  .الضدين ال جيتمعان

)١/٢٠(  

  

واختالف التنوع ميكن اجلمع فيه بني القولني املختلفني؛ ألن كل واحد منهما ذكر نوعاً، والنوع داخل 
  .يف اجلنس، وإذا اتفقا يف اجلنس فال اختالف

القولني ال جبنس وال بنوع، وال بفرد من باب وعلى ذلك فاختالف التضاد معناه أنه ال ميكن اجلمع بني 
أوىل، واختالف التنوع معناه أنه جيمع بني القولني يف اجلنس وخيتلفان يف النوع ، فيكون اجلنس اتفق 

عليه القائالن ولكن النوع خيتلف، وحينئذ ال يكون هذا اختالفاً ؛ ألن كل واحد منهما ذكر نوعاً كأنه 
  .على سبيل التمثيل



  .املؤلف أمثلة لذلك، لكننا ال بد لنا أن نعرف الفرق بني اختالف التنوع واختالف التضادوسيذكر 
* * *  

أن يعرب كل واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل على معىن يف املسمى غري : أحدمها 
  .تباينةاملعىن اآلخر مع احتاد املسمى، مبرتلة األمساء املتكافئة اليت بني املترادفة وامل

  الشرح
  :اختالف التنوع جعله املؤلف صنفني

هنا )) منهم: (( أن يعرب كل واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه، والضمري يف قوله: األول
يعود على الصحابة ، بل على السلف أعم، ليشمل الصحابة والتابعني ، فيعرب بعبارة غري عبارة صاحبه، 

سمى غري املعىن اآلخر مع احتاد املسمى ، فهما اتفقا على املراد لكن عرب كل لكن تدل على معين يف امل
هو املهند، : واحد منهما عنه بتعبري غري األول، وإال فهما متفقان ، كما لو قال قائل يف تعريف السيف

يف السيف ما تقطع به الرقاب ، وما أشبه ذلك، فهذا : السيف هو الصارم، وقال الثالث: وقال الثاين
  .احلقيقة ليس خبالف

الغضنفر الليث : الغضنفر القسورة، وقال الثالث: الغضنفر األسد، وقال الثاين: وكذلك لو قال إنسان 
، وما أشبه ذلك، فليس هذا خالفاً وال تنوعاً أيضاً ، لكن كل لفظه تدل على معين ال تدل عليه اللفظة 

  .األخرى واملسمى واحد
أن يعرب كل واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل : ( ؤلف وهذا هو املقصود بعبارة امل

  ).على معين يف املسمي غري املعين اآلخر مع احتاد املسمي

)١/٢١(  

  

هذه فيها )) املتكافئة : (( إا مبرتلة األمساء املتكافئة اليت بني املترادفة واملتباينة، فقوله: مث قال املؤلف
املؤلف رمحه اهللا يريد ا معىن آخر، فاألمساء املترادفة هي الدالة على معىن واحد، إشكال إال إذا كان 

فهذه األمساء باعتبار داللتها على املسمى مترادفة، وباعتبار . واألمساء املتباينة هي الدالة على معنيني
  .داللتها على معين خيتص بكل لفظ منها تكون متباينة

* * *  
لصارم واملهند، وذلك مثل أمساء اهللا احلسىن، وأمساء رسوله صلى اهللا عليه كما قيل يف اسم السيف ا

  .وسلم ، وأمساء القرآن، فإن أمساء اهللا كلها تدل على مسمى واحد
  الشرح

فهي مترادفة من حيث داللتها على الذات متباينة .  كثرية جداً، لكن مسماها واحد- تعايل-أمساء اهللا



باملعين اخلاص به وكذلك أمساء الرسول صلي اهللا عليه وسلم متعددة، من حيث اختصاص كل اسم منها 
وكذلك . فهي باعتبار داللتها على الذات مترادفة ، وباعتبار داللة كل لفظ منها على معىن آخر متابينة

القرآن يسمي القرآن ، والفرقان، الترتيل وغري ذلك، فهذه األلفاظ باعتبار داللتها على القرآن 
  .وباعتبار أن كل واحد منها له معين خاص متباينةمترادفة، 

* * *  
قُلِ ادعوا اللَّه : (فليس دعاؤه باسم من أمسائه احلسىن مضاداً لدعائه باسم آخر، بل األمر كما قال تعاىل

 أمسائه يدل على ، وكل اسم من)١١٠:االسراء)(أَوِ ادعوا الرحمن أَياً ما تدعوا فَلَه الْأَسماُء الْحسنى
الذات املسماة وعلى الصفة اليت تضمنها االسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على 

  .الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرمحة
  الشرح

: على العلم، والثاين: إذا هذه األمساء الثالثة باعتبار داللتها على الذات مترادفة، وباعتبار داللة األول
  .على الرمحة، فهي متباينة: على القدرة ، والثالث

)١/٢٢(  

  

ومن أنكر داللة أمسائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غالة الباطنية القرامطة الذين 
ال يقال هو حي وال ليس حبي، بل ينفون عنه النقيضني، فإن أولئك القرامطة الباطنية ال : يقولون 

و علم حمض، كاملضمرات، وإمنا ينكرون ما يف أمسائه احلسىن من صفات اإلثبات، فمن ينكرون امسا ه
 موافقاً لغالة الباطنية يف ذلك، وليس هذا - مع دعواه الغلو يف الظاهر-وافقهم على مقصودهم كان

  .موضع بسط ذلك
  الشرح

  .واملؤلف رمحه اهللا لتشبعه ذا العلم صار ال بد أن يذكره
 أمساء اهللا سبحانه وتعايل إىل أقسام فمنهم من جعلها أعالماً حمضة ال تدل على املعىن انقسم الناس يف

إنه ليس حبي، : إنه حي وال نقول: ال نقول: إطالقاً، ومنهم من جعلها أعالماً وأوصافاً، ومنهم من قال
باما إال ملن هو إن احلياة واملوت ال يصح نفيهما وإث: فننكر هذا وهذا وهم الباطنية، وجييبون بقوهلم

  .قابل لذلك، واهللا تعاىل ليس بقابل للحياة وال للموت، وهلذا ال يوصف اجلدار بأنه حي وال ميت
إن دعواكم إن احلياة واملوت ال يوصف ا إال من كان قابالً هلا جمرد : ولإلجابة على ذلك نقول هلم

. بأم أموات، ونفى عنهم احلياةدعوى أو عرف اصطنعتموه ، فاهللا سبحانه وتعايل وصف األصنام 
) ( أَموات غَير أَحياٍء ) (والَّذين يدعونَ من دون اللَّه ال يخلُقُونَ شيئاً وهم يخلَقُونَ: (فقال



  .، وهم يعبدون شجراً وحجراً وما أشبه ذلك، فانتقض قوهلم بنص القرآن) ٢٠،٢١:النحل
فإنكم : إنه ميت شبهناه باألموات ،نقول: إن اهللا حي شبهناه باألحياء ، ولو قلنا: أما زعمهم أننا لو قلنا

إنه غري قابل للحياة واملوت كاحلجر فقد : فما دمتم تقولون. على زعمكم هذا قد شبهتموه باجلمادات
  .شبهمتوه باجلماد

)١/٢٣(  

  

إنه موجود وال غري موجود ، : لإننا ال نقو: هب أننا تنازلنا معكم، لكن أنتم تقولون: مث نقول هلم
فنفيتم عنه الوجود والعدم، وهذا مستحيل باتفاق العقالء، ألن املقابلة بني الوجود والعدم مقابلة بني 

إن اهللا موجود، وال : ال جيوز أن نقول: نقيضني جيب إذا ارتفع أحدمها أن يثبت اآلخر، وأنتم تقولون
معدوم، فقد أحلدت، : إنه موجود فقد أحلدت، وإن قلت: قلتإن اهللا ليس مبوجود فإذا : جيوز أن نقول

  .اآلن شبهتموه باملستحيالت واملتنعات اليت ال ميكن وجودها: وهذا غري ممكن ، ونقول
ال ميكن أن نثبت هللا امساً وال معىن بل ننفي عنه : فهذا مذهب الباطنية يف اهللا عز وجل، يقولون

  .النقيضني
إنا نثبت االسم لكن :  يقولون -أهل الظاهر الذين يغالون يف إثبات الظاهر وهم املعتزلة و-واآلخرون

ال نثبت له معين،ونقول هذه األمساء جمرد أعالم فقط، أي مسيع بال مسع، وعليم بال علم، ورحيم بال 
رمحة وهكذا، أي جمرد علم، كما أنك تقول هلذا الرجل حممد وهو مذمم ما فيه خصلة محيدة، وتقول 

  .رجل عبد اهللا وهو من أكفر عباد اهللا ينكر وجود اهللاهلذا ال
إن أمساء اهللا هكذا أعالم حمضة، ليس : عبد اهللا جمرد علم يعني مسماه فقط، فهم يقولون : إذاً معىن قولنا

  .هلا معىن وال حتمل معىن إطالقاً
وليس هذا : (( نه قالوهذا الكالم الذي جاء به املؤلف جاء به استطراداً وليس له دخل يف التفسري؛ أل

قد يدخل يف التفسري من حيث إن يف القرآن أمساء كثرية هللا عز : اللهم إال أن يقال )) موضع بسط ذلك
  .وجل

١* *  
وإمنا املقصود أن كل اسم من أمسائه يدل على ذاته وعلى ما يف االسم من صفاته ، ويدل أيضاً على 

  .الصفة اليت يف االسم اآلخر بطريق اللزوم
  رحالش

)١/٢٤(  

  



إن االسم يدل على الصفة اليت تضمنها وعلى صفة أخرى تضمنها اسم آخر بطريق اللزوم، مثاله اسم 
اخلالق دل على الذات وعلى صفة اخللق، ودل على العلم الذي تضمنه اسم العليم، وعلى القدرة اليت 

أن خيلق إال بعلم وقدرة، وهلذا تضمنها اسم القدير ودل اسم اخلالق على العليم والقدير؛ ألنه ال ميكن 
اللَّه الَّذي خلَق سبع سماوات ومن الْأَرضِ مثْلَهن يتنزلُ الْأَمر بينهن لتعلَموا أَنَّ اللَّه : (قال اهللا عز وجل

، وهذا واضح ؛ فلو أن أحداً ) ١٢:الطالق) (اًعلَى كُلِّ شيٍء قَدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاَطَ بِكُلِّ شيٍء علْم
صنع جهازاً من األجهزة فال ميكن أن يصنعه وهو ال يدري كيف يصنعه وال ميكن أن يصنعه وهو أشل ؛ 

  .ألنه ليس قدرة
حممد وأمحد واملاحي واحلاشر والعاقب، وكذلك أمساء : وكذلك أمساء النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل

  . والفرقان واهلدى والشفاء والبيان والكتاب ، وأمثال ذلكالقرآن: القرآن مثل
فإن كان مقصود السائل تعيني املسمى عربنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمي هذا االسم،وقد يكون 

ما ذكره ؛ ).١٢٤: طه)(ومن أَعرض عن ذكْرِي: (االسم علماً وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله 
ن مثالً، أو هو ما أنزله من الكتب ، فإن الذكر مصدر، واملصدر تارة يضاف إيل هو القرآ: فيقال له

سبحان : ذكر اهللا باملعين الثاين، كان ما يذكر به مثل قول اعبد: الفاعل وتارة إيل املفعول ، فإذا قيل 
و، وهو كالمه، وهذا وإذا قيل باملعين األول، كان ما يذكره ه. اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا واهللا أكرب

  ).١٢٤من اآلية: طه)(ومن أَعرض عن ذكْرِي: (هو املراد يف قوله

)١/٢٥(  

  

، وهداه ) ١٢٣: طه)(فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي فَال يضلُّ وال يشقَى: ( ألنه قال قبل ذلك
قَالَ كَذَلك ) (قَالَ رب لم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصرياً (وقال بعد ذلك. هو ما أنزله من الذكر
، واملقصود أن يعرف أن الذكر هو كالمه املرتل أو هو ذكر )١٢٥،١٢٦: :طه)(أَتتك آياتنا فَنِسيتها 

  .حدكتايب أو كالمي ،أو هداي ،أو حنو ذلك فإن املسمى وا:ذكري :العبد له، فسواء قيل 
  الشرح

، _ يعين الذي يسأل عن تفسري آية من القرآن-إذا كان مقصود السائل: هنا يقول املؤلف رمحه اهللا
: ما معين قوله تعايل: فلو قال سائل. تعيني املسمي عربنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا االسم

عل أو املضاف إيل املفعول؟ يعين هل ؟ وهل املراد بذكري املضاف إيل الفا)ومن أَعرض عن ذكْرِي(
  املعىن من أعرض عن ذكره إياي أو املعىن من أعرض عن ذكري الذي أنزلته إليكم؟

عن ذكره إياي ، كما قال : واجلواب على ذلك أنه حيتمل أن يكون املعىن من أعرض عن ذكري أي
لذكره إياي، وحيتمل أن يكون :  لذكري أيلتذكرين ا، فاملعين: ، أي) وأَقمِ الصالةَ لذكْرِي: ( تعايل



ما أنزلته عليه من الذكر وهو القرآن، أو بعبارة أعم وهو أحسن ما أنزله اهللا من : املراد بذكري أي
الكتب،فاملعىن من أعرض عن الكتب الذي أنزلتها ليذكر ا، وهذا املعين إيل اللفظ أو إيل السياق 

نكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي فَال يضلُّ وال يشقَى ومن أَعرض عن ذكْرِي  فَإِما يأْتيٌّ): أقرب؛ لقوله
ومن أَعرض (،) فَمنِ اتبع هداي : (، فاملراد بذكري هنا هداه الذي أنزله؛ ألنه قال)١٢٣،١٢٤: طه)(

يما أنزله من اهلدى تذكرياً لإلنسان وإنذاراً له ولكنه عرب يف اإلعراض عن ذكره؛ ألن ف) عن ذكْرِي 
  .وختويفاً

)١/٢٦(  

  

الذكر قول سبحان اهللا، واحلمد هللا ، واهللا أكرب صار تفسرياً صحيحاً : فهنا إذا سأل عن الذكر فقيل له
ما أنزله من الكتب على عباده صار معىن صحيحاً ؛ ألن اللفظ صاحل هلما : وإذا عن ذكري فقلنا له

فكل ما أنزله اهللا عز وجل فهو .وهذا اختالف تنوع ، ألن املعين الثاين ال يضاد املعين األول.مجيعاً
  .مستلزم لذكره وهو تذكري لعباده

* * *  
وإن كان مقصود السائل معرفة ما يف االسم من الصفة املختصة به، فال بد من قدر زائد على تعيني 

ما معىن كونه : ؤمن ، وقد علم أنه اهللا، لكن مرادهاملسمي مثل أن يسأل عن القدوس ، السالم، امل
  .قدوساً،سالماً، مؤمناً ، وحنو ذلك

  الشرح
اهللا لكن إذا قال ما القدوس؟ ما : من السالم؟ قلنا: أو قال. اهللا: من هو القدوس؟ قلنا: إذا قال 

ا معىن القدوس؟ وما يدل على أنه أراد املعىن، يعين م) ما(السالم؟ فهنا خيتلف اجلواب، ألن سؤاله ب 
من القدوس؟ فال ميكن أن تفسر القدوس له، بل تعني املراد به املسمى : معين السالم ؟ خبالف ما إذا قال

  .ذا االسم، وهو اهللا سبحانه وتعاىل
* * *  

إذا عرف هذا، فالسلف كثرياً ما يعربون عن املسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما 
  .أمحد هواحلاشر، واملاحي، والعاقب:  االسم اآلخر، كمن يقولليس يف

  .إن املسمى واحد ال أن هذه الصفة هي هذه: الغفور الرحيم أي:والقدوس هو 
  الشرح

عامل الغيب والشهادة، : من القدوس؟ من السالم؟ من املؤمن؟ فقلت: وهذا أيضاً جواب ثالث، إذا قال
الغفور الرحيم، فهذا جواب ثالث غري السابقني، لكنه يف املعىن أو الذي وسعت رمحته كل شيء، أو هو 



معين القدوس، ففهم مين أين ) فسرت له( مثل من عرفه بالذات؛ ألنين عندما أقول هو الغفور معناه ما 
أريد تعيني املسمى الذي هو الذات، لكن مبعىن آخر جديد قد ال يطرأ على باله، فأتيت باسم يدل على 

  .نفس االسم املسؤول عنهصفة ليست يف 

)١/٢٧(  

  

هو شديد العقاب : من هو القدوس؟ من هو السالم؟ فأقول: وذلك مثالً إذا كان السائل يعلم، أو سأل
أو مثالً يكون السائل . ملن عصاه ؛ ألين أعرف أن هذا الرجل يقيم على معصية اهللا، فأريد أن أذكره

عناها هو من كان على حسن ظن عبده به، وذلك ألذكره إنساناً مشفقاً على نفسه خائفاً، فأقول يف م
  .حبسن الظن باهللا

فهذه اآلن ثالثة أنواع، قد يكون التفسري للكلمة تفسرياً للمراد ا بقطع النظر عن صفته، وقد يكون 
التفسري للكلمة من حيث معناها الذي تضمنته، وقد يكون التفسري للكلمة مبعىن آخر يوصف به من 

  .إىل آخره..مثل الغفور الرحيم السميع العليميراد ا، 
* * *  

ومعلوم أن هذا ليس اختالف تضاد كما يظنه بعض الناس، مثال ذلك تفسريهم للصراط املستقيم فقال 
هو القرآن أي اتباعه لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث على الذي رواه الترمذي : بعضهم

)) هو حبل اهللا املتني والذكر احلكيم وهو الصراط املستقيم((  ، )٥(ورواه أبو نعيم من طرق متعددة 
وقال بعضهم هو اإلسالم لقوله صلي اهللا عليه وسلم يف حديث النواس بن مسعان الذي رواه الترمذي 

ضرب اهللا مثالً صراطاً مستقيماً وعلى جنيت الصراط سوران، ويف السورين أبواب مفتحة، : (( وغريه
: ر مرخاة، وداعٍ يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على راس الصراط، قالوعلى األبواب ستو

فالصراط املستقيم هو اإلسالم، والسوران حدود اهللا، واألبواب املفتحة حمارم اهللا، والداعي على رأس 
  ).٦)) (الصراط كتاب اهللا، والداعي فوق الصراط واعظ اهللا يف قلب كل مؤمن 

دين اإلسالم هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غري فهذان القوالن متفقان؛ ألن 
هو السنة واجلماعة، : الوصف اآلخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال

هو طاعة اهللا ورسوله صلي اهللا عليه وسلم ، وأمثال : هو طريق العبودية، وقول من قال: وقول من قال
  .ذلك

  .روا إىل ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاافهؤالء كلهم أشا
  الشرح

)١/٢٨(  



  

عرفنا أنه إذا فسر السلف الكلمة مبعين، وفسرها آخرون منهم مبعىن آخر، باعتبار أن هذه الصفة تشمل 
لصراط ، معىن ا) اهدنا الصراطَ الْمستقيم: (هذا وهذا، فهو من باب اختالف التنوع ، فقوله تعاىل

الطريق الواسع، لكن املراد بالصراط املستقيم اإلسالم، هذا قول، وقول ثان هو القرآن، واملؤلف جاء 
لكل من هذين القولني بدليل من السنة، ومع ذلك فهما ال يتنافيان أبداً، ألن اإلسالم هو ما يف القرآن، 

وواضح أن هذا االختالف .سالموحينئذ فال تضاد بينهما سواء فسر بأنه القرآن، أو فسر بأنه اإل
  .اختالف تنوع، وليس اختالف تضاد، بدليل أن كل واحد منهما ال ينايف اآلخر

* * *  
أن يذكر كل منهم من االسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه املستمع على : الصنف الثاين

سائل أعجمي سأل عن مسمى النوع ال على سبيل احلد املطابق للمحدود يف عمومه وخصوصه، مثل 
  .هذا فاإلشارة إيل نوع هذا، ال إىل هذا الرغيف وحده: فأري رغيفاً، وقيل له)) اخلبز(( لفظ 

  الشرح
اخلبز هو قرص يصنع من الرب بعد طحنه وبله باملاء وعجنه فلن : ما هو اخلبز؟ فقيل له: لو سأل أعجمي

ا فهو لن يفهم أنه ليس يف الدنيا خبز إال الذي يعرف ما اخلبز، ولكن إذا كان معك خبزة فقلت له هذ
بيدك، بل سيعرف أن هذا على سبيل التمثيل،وهلذا لو ذهب إيل بقالة ووجد لفة خبز، فسيقول بكم لفة 
اخلبز، فهذا التعيني ليس معناه أنه يراد أن يفسر اللفظ ذا املعىن على وجه املطابقة، ال يزيد وال ينقص، 

  .للكن على سبيل التمثي
* * *  

ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا فَمنهم ظَالم لنفِْسه ومنهم : (مثال ذلك ما نقل يف قوله
  ].٣٢من اآلية: فاطر)[مقْتصد ومنهم سابِق بِالْخيرات

  الشرح
االسم املوصول ليس وصفاً للكتاب، بل الصحيح أن ) الَّذين اصطَفَينا ثُم أَورثْنا الْكتاب : (يقول تعايل

  .الكتاب مفعول أول، والذين مفعول ثان

)١/٢٩(  

  

، واملراد بالذين اصطفى اهللا من عباده هذه ) ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا : (قال تعايل
  . ألن آخر كتاب نزل هو هذا القرآناألمة اإلسالمية ؛

* * *  



فمعلوم أن الظامل لنفسه يتناول املضيع للواجبات، واملنتهك للمحرمات واملقتصد يتناول فاعل الواجبات 
وتارك احملرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب باحلسنات مع الواجبات فاملقتصدون هم أصحاب 

  .قربوناليمني، والسابقون السابقون أولئك امل
السابق الذي يصلي يف أول : مث إن كال منهم يذكر هذا يف نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل

  .الوقت، واملقتصد الذي يصلي يف أثنائه، والظامل لنفسه الذي يؤخر العصر إىل االصفرار
لصدقة، والظامل السابق واملقتصد والظامل قد ذكرهم يف آخر سورة البقرة ، فإنه ذكر احملسن با: أو يقول

فالسابق احملسن بأداء . بأكل الربا ، والعادل بالبيع، والناس يف األموال إما حمسن، وإما عادل وإما ظامل
املستحبات مع الواجبات، والظامل آكل الربا أو مانع الزكاة، واملقتصد الذي يؤدي الزكاة املفروضة وال 

  .يأكل الربا وأمثال هذه األقاويل
ر نوع داخل يف اآلية إمنا ذكر لتعريف املستمع بتناول اآلية له وتنبيهه به على نظريه، فكل قول فيه ذك

  .فإن التعريف باملثال قد يسهل أكثر من التعريف باحلد املطابق
  الشرح

صحيح هذا هو الغالب أن التعريف باملثال أبني وأظهر من التعريف باحلد املطابق، فمثالً لو قال لك قائل 
قلت حيوان كبري اجلسم، طويل العنق، ذو سنام ، له ذيل قصري وما أشبه ذلك من صفاته، ما البعري؟ ف

فلن يعرفه ، حىت لو رآه رمبا يشك فيه لعله يكون هناك شيء آخر يشاه،لكن إذا قلت مثال البعري هذا 
  .اتضح ، واإليضاح باملثال أكثر وضوحاً

)١/٣٠(  

  

إيل التعريف باحلكم، وإن كان عند املناطقة يرونه عيباً، فمثالً وهلذا ذهب كثري من الفقهاء رمحهم اهللا 
الواجب هو ما أمر به : الواجب هو ما أثيب فاعله واستحق العقوبة تاركه مثالً، لكن لو قال: يقولون

  .الشرع على سبيل اإللزام ،فقد يشكل على اإلنسان أكثر
،بأن الظامل لنفسه هو الذي ) عبادنا فَمنهم ظَالم لنفِْسه الَّذين اصطَفَينا من( واحلاصل أن السلف فسروا 

يؤخر الصالة عن وقتها، وأن املقتصد هو الذي يصليها يف الوقت، وأن السابق باخلريات هو الذي 
يصليها يف أول الوقت، أو بعبارة أصح على وقتها، وذلك من أجل أن يشمل الذي يصليها يف أول 

الصالة على : (( تقدميه ويف آخره فيما يسن تأخريه، وهلذا جاء حديث ابن مسعودالوقت فيما يسن 
  .؛ ألن هناك بعض الصلوات يسن تأخريها كالعشاء) ٧)) (وقتها

وإذا قيل املقتصد هو الذي يؤدي الزكاة الواجبة، والسابق باخلريات هو الذي يؤدي الزكاة مع 
 يزكي، فليس بني القولني تناقض؛ ألن كل واحد منهم الصدقات املستحبة، والظامل لنفسه هو الذي ال



ذكر نوعاً يدخل يف اآلية ، مع أن اآلية أعم من هذا حيث تشمل كل ما ينطبق عليه ظلم النفس والسبق 
  .واالقتصاد

* * *  
  .والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشري له إىل رغيف فقيل له هذا هو اخلبز

)١/٣١(  

  

هذه اآلية نزلت يف كذا ال سيما إذا كان املذكور شخصاً، كأسباب : رياً من هذا الباب قوهلموقد جيئ كث
وإن آية )) أوس بن الصامت(( إن آية الظهار نزلت يف امرأة: الرتول املذكورة يف التفسري ، كقوهلم

بد اهللا ، وإن قوله اللعان نزلت يف عومير العجالين أو هالل بن أمية، وإن آية الكاللة نزلت يف جابر بن ع
ومن يولِّهِم (نزلت يف بين قريظة والنضري وإن قوله ) ٤٩: املائدة))(وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه((

: ائدةامل)(شهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت: ( ، نزلت يف بدر، وإن قوله) ١٦: ألنفال)(يومئذ دبره
وال تلْقُوا : ( نزلت يف قضية متيم الداري، وعدي بن بداء، وقول أيب أيوب إن قوله) ١٠٦من اآلية

لُكَةهإِلَى الت يكُمداحلديث، ونظائر هذا كثري .. ، نزلت فينا معشر األنصار) ١٩٥من اآلية: البقرة)(بِأَي
قوم من أهل الكتاب واليهود والنصاري، أو يف مما يذكرون أنه نزل يف قوم من املشركني مبكة ، أو يف 

فالذين قالوا ذلك مل يقصدوا أن حكم اآلية خمتص بأولئك األعيان دون غريهم، فإن .قوم من املؤمنني 
  .هذا ال يقوله مسلم وال عاقل على اإلطالق

د من علماء والناس وإن تنازعوا يف اللفظ العام الوارد على سبب، هل خيتص بسببه أم ال ، فلم يقل أح
إا ختتص بنوع ذلك : املسلمني إن عمومات الكتاب والسنة ختتص بالشخص املعني، وإمنا غاية ما يقال

  .الشخص فتعم ما يشبهه، وال يكون العموم فيها حبسب اللفظ
  الشرح

أا تعم ذلك الشخص ؛ ألا ختتص بنوع ذلك الشخص أو تعم نوع ذلك : وهذا القول هو الصحيح 
)) ليس من الرب الصيام يف السفر: (( مثال ذلك قال النيب عليه الصالة والسالم. طالشخص فق

  فهذا اللفظ عام، لكن سببه خاص بالنوع وخاص بالشخص، فهل خنصصه بذلك الشخص؟).٨(

)١/٣٢(  

  

ما أحد قاله من املسلمني ، وهل خنصصه بذلك النوع؟ ميكن ذلك إذا علمنا أن : يقول شيخ اإلسالم
: لسبب يف ذلك النوع ال يتعداه لغريه فإننا خنصصه بذلك النوع، وإذا أخذنا بالعموم يف حديثالعلة وا



إن الصيام يف السفر ليس من الرب؛ سواء شق على اإلنسان أم : ، قلنا)) ليس من الرب الصيام يف السفر(( 
يب عليه الصالة وإذا خصصناه بالشخص قلنا ليس من الرب باعتبار ذلك الرجل الذي رآه الن. مل يشق

والسالم عليه زحام ظلالً عليه، كأنه قال ليس صومه من الرب وهذا أيضاً خطأ ال أحد يقوله من املسلمني 
ليس من الرب الصيام يف السفر فيمن حاله كحال : إنه خاص بالنوع ، قلنا: مثل ما قال الشيخ ، وإذا قلنا

لسفر خبالف من ال يشق، وهذا القول الوسط ذلك الشخص يشق عليه، فإنه ليس من الرب أن يصوم يف ا
هو الصواب ، وأنه جيب أن يعدى احلكم الوارد على سبب معني إيل نوع ذلك املعني فقط ال إىل 

  .العموم، وال أن خيتص بنفس ذلك الشخص
وهنا نشري إيل أن ربطه بعلته أوىل من التعميم؛ ألننا لو عممناه الحتجنا إيل دليل على التخصيص، لكن 

  .أنه من العام الذي أريد به اخلصوصك
)) ليس من الرب: (( ، ألنه قول قال ))الرب أال يصوم: (( وبني قول)) ليس من الرب: (( وفرق بني قوله
  .فهو من اإلمث

والرخصة ال نؤمث من مل يفعلها، اللهم إال إذا اعتقد يف نفسه االستغناء عن رخصة اهللا له فهذا شئ آخر، 
  .احلمد هللا الذي رخص يل لكن أنا قوى ونشيط، فهذا غري: ا الوجه، وأما من قالفيكون آمثاً من هذ

واآلية اليت هلا سبب معني إن كانت أمراً وياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغريه ممن كان مبرتلته، وإن 
  .كانت خرباً مبدح أو ذم فهي متناوله لذلك الشخص وملن كان مبرتلته أيضاَ

 يعني على فهم اآلية، فإن العلم بالسبب يورث العلم باملسبب، وهلذا كان أصح ومعرفة سبب الرتول
  .قويل الفقهاء أنه إذا مل يعرف ما نواه احلالف رجع إيل سبب ميينه وما هيجها وآثارها

  الشرح

)١/٣٣(  

  

صاً وكذلك إذا مل يعرف ما نواه املطلق رجع إيل سبب الطالق، فمثالً لو أن رجالً رأى مع امرأته شخ
بناء على أن الرجل الذي معها أجنيب، مث تبني أنه أخوها فإا ال . أنت طالق: فظنه أجنبياً، فقال هلا
واهللا ال : أنت طالق ألنك صاحبيت رجالً أجنبياً، وكذلك أيضاً احلالف لو قال: تطلق؛ ألنه كأنه قال

ق ، فإنه ال بأس أن يزوره ؛ ألن أزور فالناً، ألنه قيل له إن الرجل فاسق، مث تبني له أنه ليس بفاس
السبب يف حلفه هذا أنه رجل فاسق، مث تبني له بعد ذلك أنه ليس بفاسق فإذا زاره ، فإنه ال حينث؛ ألن 

السبب كاملشروط فكأنه قال واهللا ال أزوره ألنه فاسق، فيكون هذا السبب كأنه مشروط، وذا ال 
 أزوره بناء على أنه فاسق، فتبني أنه ليس بفاسق، فهذا واهللا ال: يكفر ألنه زال حكم اليمني، فلو قال

يزوره وال شيء عليه؛ ألن اليمني احنلت فتبني أا غري مرادة، وهذه قاعدة تنفعك يف باب األميان ويف 



باب الطالق ، أن ما بين على سبب فتبني زوال السبب فال حكم له، لكن لو قال احلالف أنا نويت واهللا 
مطلقاً، ال أزوره لشخصه ، سواء كان فاسقاً أم عدالً، فإذا زاره حنث ألننا هنا علمنا ال أزور فالناً 

  .مراده
  .أن كل لفظ بين على سبب فتبني انتفاء ذلك السبب فإنه ال حكم له: والقاعدة يف ذلك

جته سبب نزول آية اللعان قذف هالل بن أمية زو: واملسبب هو اآلية النازلة أو احلديث الوارد، فمثالً
. فهذا هو السبب ، واملسبب الذي حصل من أجل هذا السبب هو نزول اآلية) ٩(بشريك بن سحماء 

فاآلية أو احلديث قد يكون معناها خفياً إال إذا عرفت . فورود احلديث ونزول اآلية هذا هو املسبب
  .سبب الرتول

* * *  
  .رتوليراد به تارة أنه سبب ال)) نزلت هذه اآلية يف كذا: (( وقوهلم 
  الشرح

  :املؤلف رمحه اهللا دائماً يستطرد يف مؤلفاته ، فهنا استطرد للتعبري عن سبب الرتول، وهو ثالثة أنواع

)١/٣٤(  

  

سبب نزول اآلية الفالنية كذا : (( ، وتارة يقول))حصل كذا وكذا، فأنزل اهللا كذا: (( فتارة يقول
  .فهذه ثالث صيغ) )نزلت هذه اآلية يف كذا وكذا: (( وتارة يقول)) وكذا

  .فهي صرحية يف أن هذا سبب الرتول)) سبب نزول اآلية كذا: (( أما قوله
 وليست بصرحية ، ظاهرة يف أن هذا سبب -فهي ظاهرة أيضاً)) كان كذا وكذا فأنزل اهللا: (( وأما قوله

د والترتيب، الرتول؛ ألن محل الفاء يف مثل هذا التعبري على السببية أويل من محله على العطف ار
  .فيكون ظاهرها أن هذه احلادثة سبب الرتول

فهذه فيها احتمال متساوي الطرفني، بني أن يكون املراد أن )) نزلت هذه اآلية يف كذا((الثالث أن يقول 
هذه اآلية معناها كذا وكذا فيكون تفسرياً للمعىن، وبني أن يكون ذلك ذكرا لسبب الرتول، فعلى 

)) يف(( للظرفية، والظرف هنا معنوي، وعلى االحتمال الثاين تكون )) يف(( االحتمال األول تكون 
دخلت امرأة : (( معروف أا تكون للسببية، ومثال ذلك )) يف (( للسببية، أي بسبب كذا وكذا، و

  .مبعىن بسبب، وليس املعين أا دخلت يف جوفها)) يف(( ، ) ١٠)) (النار يف هرة حبستها
صرحية، وظاهرة، وحمتملة، : ت اليت يعرب ا عن أسباب الرتول تنقسم ثالثة أقسامواحلاصل أن العبارا

: واحملتملة )) كان كذا فرتلت(( والظاهرة)) سبب نزول اآلية كذا وكذا: (( فالصيغة الصرحية أن يقول
  )).نزلت يف كذا(( 



 أنه سبب الرتول، ويراد به تارة وقوهلم نزلت هذه اآلية يف كذا يراد به تارة: وهلذا يقول املؤلف رمحه اهللا
  .أن هذا داخل يف اآلية وإن مل يكن السبب

* * *  
  .عين ذه اآلية كذا: ويراد به تارة أن هذا داخل يف اآلية وإن مل يكن السبب، كما تقول

)١/٣٥(  

  

كر هل جيري جمرى املسند كما لو ذ)) نزلت هذه اآلية يف كذا: (( وقد تنازع العلماء يف قول الصاحب
السبب الذي أنزلت ألجله، أو جيرى جمرى التفسري منه الذي ليس مبسند، فالبخاري يدخله يف املسند، 

وغريه ال يدخله يف املسند، وأكثر املسانيد على هذا االصطالح، كمسند أمحد وغريه، خبالف ما إذا ذكر 
  .سبباً نزلت عقبه فإم يدخلون مثل هذا يف املسند

  الشرح
إذا أجريناه جمرى املسند صار معناه أن األمر حدث يف عهد الرسول ))  نزلت يف كذا: ((قول الصاحب

عليه الصالة والسالم، فرتلت اآلية تفسرياً له، أو بياناً حلكمه، وأما إذا جعلناه ليس جارياً جمري املسند، 
  .صار ذلك تفسرياً منه لآلية، وقد يكون صواباً وقد خيالفه غريه

* * *  
إذا كان )) نزلت قي كذا: (( ال ينايف قول اآلخر )) نزلت يف كذا: ((  فقول أحدهمفإذا عرف هذا

وإذا ذكر أحدهم هلا سبباً نزلت ألجله، وذكر اآلخر . اللفظ يتناوهلما كما ذكرناه يف التفسري باملثال
بب، سبباً، فقد ميكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك األسباب، أو تكون نزلت مرتني مرة هلذا الس

  .ومرة هلذا السبب
  الشرح

ولكن األول أقرب، إذا ذكر كل واحد منهما سبباً لرتول اآلية بلفظ صريح أو بلفظ ظاهر على حسب 
إن السبب متعدد واملسبب متعدد : إن السبب متعدد واملسبب واحد؟ أو نقول: ما شرحناه ، فهل نقول

 نزول اآلية خالف األصل ، فاألصل أن اآلية وأن اآلية صار لرتوهلا سببان؟ واألقرب األول؛ ألن تكرر
إذا نزلت ، نزلت مرة واحدة، فتكون األسباب سابقة على نزول اآلية، يعين معناه وجد سبب وسبب 

  .مع أنه نادر أن ترتل اآلية مرتني وهذا إن صح. وسبب ، مث أنزل اهللا اآلية مبينة حلكم هذه األمور

)١/٣٦(  

  



لكن الكالم على أنه إذا تعدد . لت مرة يف مكة، ومرة يف املدينة ،واهللا أعلموقد ذكر أن سورة الفاحتة نز
إما أن األسباب متعددة والرتول : ذكر األسباب الصرحية يف نزول اآلية فإا حتمل عل أحد أمرين

هذا إذا كان كل من الصيغتني صرحيا يف الرتول، أما . واحد، وإما أن األسباب متعددة والرتول متعدد
فمعلوم أننا نقدم الثاين؛ ألنه )) كان كذا فرتلت اآلية: (( وقال اآلخر)) نزلت يف كذا: (( قال أحدهملو 

فإننا نقدم الذي )) نزلت يف كذا: (( واآلخر قال)) سبب نزوهلا كذا: (( ظاهر، وكذلك لو قال أحدهم
  .ألنه صريح)) سبب نزول اآلية : (( قال

هذا ذكر : ذي ذكر صرحياً فهو قطعاً سبب الرتول ، وأما الثاين فنقولوجتدر اإلشارة هنا إىل أن األول ال
الَّذين هم عن )٤(فَويلٌ للْمصلِّني: (للمعىن يعين أن هذا الشيء داخل يف معناه، مثل لو قيل إن قوله تعايل

قتها، فليس معناها ، نزلت هذه اآلية يف الذين يؤخرون الصالة عن و) ٤،٥:املاعون) (صالتهِم ساهونَ
أنه كان تأخري الصالة عن وقتها سبباً لرتوهلا ؛ بل معناها الظاهر املتبادر أن هذا هو املراد من اآلية، 

  .فيكون مثل هذا القول تفسرياً وليس ذكراً لسب الرتول
* * *  

ذكر بعض  تارة لتنوع األمساء والصفات، وتارة ل-وهذان الصنفان اللذان ذكرنامها يف تنوع التفسري
  .أنواع املسمى وأقسامه كالتمثيالت مها الغالب يف تفسري سلف األمة الذي يظن أنه خمتلف

  الشرح
مثال ملا ذكره املؤلف رمحه اهللا من تنوع األمساء والصفات مثل صارم، ومهند، ومسلول، وسيف وما 

لنفِْسه ومنهم مقْتصد ومنهم فَمنهم ظَالم : ( أشبه ذلك، وتارة لذكر بعض أنواع املسمى، مثل تفسري
 اتريبِالْخ ابِقحيث فسر بعضهم هذا باملصلني وهذا فسره باملتصدقني) س ،..  

* * *  

)١/٣٧(  

  

: ( ومن التنازع املوجود عنهم ما يكون اللفظ فيه حمتمالً لألمرين ، إما لكونه مشتركاً يف اللغة كلفظ
ةرو(  الرامي ويراد به األسد، ولفظ الذي يراد به) قَسسعسالذي يراد به إقبال الليل وإدباره) ع.  
  الشرح

اللفظ املشترك سبق أن عرفناه بأنه ما احتد لفظه وتعدد معناه؛ ألن هذا اللفظ مشترك بني معنيني، 
فَرت ) (ر مستنفرةٌكَأَنهم حم: (قال تعايل. ، فهو مشترك بني الرامي وبني األسد)) القسورة: (( ومثاله

ةروقَس نمحر الوحش إذا رأت الرامي فرت، واحلمر األهلية إذا رأت األسد ) ٥٠،٥١:املدثر) (م ،
: املراد األسد، وبعضهم قال: فرت، فهل املراد بالقسورة الرامي، أو املراد بذلك األسد؟ بعضهم قال



  . بدون تناقض؛ فإنه حيمل على املعنيني مجيعاًاملراد الرامي، وما دام اللفظ صاحلاً للمعنيني
بعضهم : ، عسعس ) ١٧،١٨:التكوير) (والصبحِ إِذَا تنفَّس)(١٧) (واللَّيلِ إِذَا عسعس: (كذلك 

إن وجد ما يرجح أحد املعنيني . عسعس يعين أقبل، واللفظ حمتمل: يعين أدبر، وبعضهم يقول: يقول
فيكون اهللا أقسم بالليل عند إقباله وعند إدباره . لفظ صاحل لألمرين، فهو شاملأخذنا به، وإال قلنا ال

، صار من هذه الناحية ) ١٨:التكوير) (والصبحِ إِذَا تنفَّس: (مبعين اقبل ليقابل قوله : وإذا قلنا عسعس 
  .أرجح

  .يراد به احليض، ويراد به الطهر) القرء : (ومثال األلفاظ املشتركة أيضاً 
** *  

ثُم : ( وإما لكونه ، متواطئا يف األصل ، لكن املراد به أحد النوعني أو أحد الشيئني كالضمائر يف قوله
  )٨،٩:لنجم) (فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى)(٧) (دنا فَتدلَّى

  الشرح

)١/٣٨(  

  

فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو )(٨) (ثُم دنا فَتدلَّى)(٧) (علَىوهو بِالْأُفُقِ الْأَ)(٦) (ذو مرة فَاستوى: (يقول تعايل
يعود على جربيل ، ويف )) دنا(( ، الضمري يف ) ١٠-٦:لنجم) (فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى) (٩)(أَدنى
من أقوال املفسرين ، وهذا هو الصحيح . الضمري يعود على اهللا) فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى: (قوله

  .إن الضمائر واحدة هللا: وبعضهم قال
يدنو ربنا عز وجل إيل : (( وعلى هذا القول يكون تعايل دنا دنوا يليق جباللة عز وجل ، مثل ما قال

  ).١١)) (احلديث…السماء الدنيا
وسني مثل ما قال الرسول دنو اهللا قاب ق: متعلقة بدنا، ويصح أن نقول) فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى(

  ) .١٢)) (إن الذي تدعون هو أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته: (( عليه الصالة والسالم
وأَرسلْناه إِلَى مائَة أَلْف أَو : (هذه معناها عند املفسرين ، مبعين بل، أو للتحقيق، كقوله)) أو) (( أَو أَدنى(

هذه لتحقيق ما سبق كأنه )) أو(( إن : وبعضهم قال. ل يزيدون ب: ، أي) ١٤٧:الصافات) (يزِيدونَ
إن مل يزيدوا مل ينقصوا ، كما تقول عندي ألف درهم أو أكثر، فإن الناس يفهمون من املعىن أن : يقول

  .الذي عندك ال ينقص عن ألف درهم؛ بل إما أن يزيد أو يكن بقدره
* * *  

فمثل هذا قد جيوز أن يراد به كل . ، وما أشبه ذلكوكلفظ الفجر، والشفع ، والوتر ، وليال عشر
  .املعاين اليت قاهلا السلف، وقد ال جيوز ذلك



إما لكون اآلية نزلت مرتني فأريد ا هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ املشترك جيوز أن : فاألول
 وكثري من أهل الكالم، وإما يراد به معنياه ، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء املالكية والشافعية واحلنبلية

لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا مل يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القوالن كان 
  .من الصنف الثاين

  الشرح

)١/٣٩(  

  

وذكر أن اللفظ يكون : ومن التنازع املوجود بينهم ما يكون اللفظ فيه حمتمالً لألمرين: يقول املؤلف
  : بإحدى واسطتنيحمتمالً لألمرين

  .أن يكون اللفظ مشتركاً؛ كلفظ العني وما أشبهها: األويل
أن يكون متواطئا يف األصل لكن املراد به أحد النوعني أو أحد الشيئني، واملتواطئ هو الذي : والثانية

 طابق لفظه معناه، مثل إنسان ،حجر، مشس، قمر، وما أشبهها، فهذا نسميه متواطئاً، ألن اللفظ يطابق
إما متواطئ لكن املراد به أحد النوعني، وهذا عندما : متفقان، يقول املؤلف: املعين، فهما متواطئان أي

يكون يف متواطئ له نوعان فرياد به أحدمها، ولكن هذا يف الواقع قليل جداً، إال أنه قد يوجد ويكون 
  .تعيني أحد النوعني حبسب السياق

 متواطئة يف معناها، إذ معناها املقارنة واملصاحبة ، لكنها أنواع يف اللغة العربية هي) مع(فمثالً كلمة
املاء مع اللنب فهو خمتلط، وإذا قلت الزوجة مع زوجها، فمعناه بقاء : حبسب ما تضاف إليه، فإذا قلت

عقد الزواج بينهما، وإذا قلت الضابط مع اجلند فمعناه أنه يراعيهم، وليس بالزم أن يصاحبهم بذاته، 
اآلن جتد أا كلمة مطابقة فيها مصاحبة، لكنها اختلفت هذه ) مع(يهم ويالحظهم، فكلمة بل يراع

  .املصاحبة يف أنواعها باعتبار ما تضاف إليه

)١/٤٠(  

  

إذا كانت الضمائر صاحلة : ومن ذلك، الضمائر اليت أشار إليها املؤلف، فإذا اختلفوا فيها فإننا نقول
واحد منهم ذكر نوعا، وإذا مل تكن صاحلة، فهو اختالف تضاد، مث للمعنيني، فهو اختالف تنوع وكل 

إىل أن املشترك هل جيوز أن يراد به معنياه؟ والصواب أنه جيوز أن يراد به -رمحه اهللا -إنه تعرض املؤلف 
جيوز أن يراد ا املعنيان، ويكون كل معىن كاملثال ، ) قسورة(معنياه إذا مل يتنافيا، مثل ما مضي يف 

من الرامي فهم كحمر الوحش إذا رأت : أي) .فَرت من قَسورة: (ون اهللا عز وجل أراد بقوله فيك



الرامي، أو املراد به األسد فهم كاحلمري األهلية إذا رأت األسد فرت ، ألنه ليس عندنا قرينة تؤيد أحد 
  .املعنيني واللفظ صاحل هلما وال مناقضة بينهما 

مبعىن الطهر ومبعين احليض، فال ) القرء(قضة فإنه ال ميكن أن يراد به املعنيان ، مثل أما لو كان بينهما منا
من راح يف (( ومثل ، ميكن أن نقول اآلية صاحلة للمعنيني مجيعاً، ألنه خيتلف احلكم وال ميكن أن جيتمعا 

ملسري، فهو الرواح يطلق على املسري بعد زوال الشمس ، ويطلق على جمرد ا) ١٣)) (الساعة األوىل
مشترك بني مطلق الذهاب وبني نوع معني من الذهاب وهو املسري بعد زوال الشمس، ولذلك ال ميكن 

من راح يف الساعة األوىل معناه أن الساعات بعد الزوال، فمعناه ال تبتدئ : اجلمع بينهما؛ ألنك لو قلت
ألن اإلمام إذا زالت الشمس رواحك للجمعة إال بعد زوال الشمس، وعلى هذا تكون الساعات دقائق، 

  .حضر، وإذا قلنا بأن الرواح مطلق الذهاب صار الرواح يبتدئ من أول النهار، أي من طلوع الشمس
  :، فيها قوالن) ولَيالٍ عشرٍ(،) ١،٢:الفجر) (ولَيالٍ عشرٍ)(١) (والْفَجرِ: (قوله

)١/٤١(  

  

هي عشر ذي احلجة، فصار فيها ) ولَيالٍ عشرٍ: (هي ليايل عشر رمضان، وبعضهم قال: فبعضهم قال
املخلوق ، :اهللا، والشفع: بعضهم قال الوتر) ٣:الفجر) (والشفْعِ والْوترِ(قوالن الشتراك اللفظ، كذلك 

  )٤٩: الذريات)(ومن كُلِّ شيٍء خلَقْنا زوجين: (ألنه قال
هو العدد ، ) والشفْعِ والْوترِ: (وبعضهم قال) ١٤)) (ترإن اهللا و: (( وقال النيب عليه الصالة والسالم

  .ألن كل اخلالئق متعددة إما إيل شفع وإما إيل وتر، واللفظ صاحل للمعنيني مجيعاً
والصالة وتر، ألن صالة الليل ختتم بالوتر فتكون وترا، وصالة النهار ختتم بالوتر فتكون وتراً، وال ينايف 

ربع ركعات وصالة العصر أربع ركعات، فإن صالة املغرب وتر، وهذه أوترت ذلك كون صالة الظهر أ
إا وتر : (( تلك، يعين أن املغرب جعلت ما سبق وتراً، وهلذا قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

إذا خشي أحدكم الصبح صلي واحدة : (( وقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم ) . ١٥)) (النهار
والراجح أا شاملة للمعنيني؛ ألنه كلما كانت اآلية تتضمن معنيني ال ) ١٦ )) (فأوترت له ما قد صلي
  .يتنافيان حتمل عليهما

ومن األقوال املوجودة عنهم وجيعلها بعض الناس اختالفاً أن يعربوا عن املعاين بألفاظ متقاربة ال مترادفة 
إما نادر وإما معدوم، وقل أن يعرب عن لفظ األقوال ، فإن الترادف يف اللغة قليل، وأما يف ألفاظ القرآن ف

  .واحد بلفظ واحد يؤدي مجيع معناه، بل يكون فيه تقريب ملعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن
  الشرح

)١/٤٢(  



  

الترادف يف اللغة العربية قليل، ألن الترادف يف احلقيقة عبارة عن تضخم اللفظ، : يقول املؤلف رمحه اهللا
 بالنسبة للمعاين، أما بالنسبة لألعيان فإن الترادف فيها كثري، فكم للهر من اسم؟ وكالم املؤلف صحيح

وكم لألسد من اسم؟ وهكذا، املعاين صحيح أن الترادف فيها قليل ولكن مع ذلك موجود وال ميكن أن 
: لويف القرآن يقو. ينكر، فمثالً بر، وقمح، وحب، وعندنا باللغة العامية عيش هذا مترادف وهو كثري
يف قوله ))الشك(( إنه نادر مبعىن أنه ال ميكن أن تأيت كلمة مبعىن كلمة يف القرآن،ولكن هناك كلمة 

ال ريب فيه هدى (( ، ) ريب( وهناك كلمة ) ٩٤: يونس)(فَإِنْ كُنت في شك مما أَنزلْنا إِلَيك: (تعايل
نيقتلْمأن الشك والريب معنامها واحد وليس كذلك كما سيذكر يظن بعض الناس ) ٢:البقرة))(ل

وقل أن يعرب عن لفظ واحد : ( قوله. املؤلف، فحينئذ الترادف من كل وجه يقول إنه نادر أو معدوم
عن لفظ واحد بلفظ (( يعين مغاير أي غري األول)) بلفظ واحد: (( قوله) ،بلفظ واحد يؤدي مجيع معناه

لكان أبني وأوضح ، وهذا هو )) عن لفظ واحد بلفظ واحد : (( ؤلفيعين آخر لو ،وقال امل)) آخر 
  .مراده
* * *  

إن املور هو احلركة ،كان تقريباً، إذ املور حركة ) ٩:الطور) (يوم تمور السماُء موراً: (فإذا قال القائل
وقَضينا : (أنزلنا إليك، أو قيل ) أَوحينا إِلَيك: ( الوحي اإلعالم، أو قيل: وكذلك إذا قال. خفيفة سريعة

وأمثال ذلك فهذا كله تقريب ال حتقيق فإن الوحي . أي أعلمنا) ٤من اآلية: االسراء)(إِلَى بنِي إِسرائيل
هو إعالم سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من اإلعالم ، فإن فيه إنزاالً إليهم وإحياء إليهم والعرب 

  . تعديتهتضمن الفعل معىن الفعل وتعديه
  الشرح

)١/٤٣(  

  

تتحرك ، يقول هذا تقريباً، ألن املور : أي) يوم تمور السماُء موراً: (إن معىن قوله تعايل: يعىن الذين قالوا
أوحى اهللا إىل نبيه يعين .حرك خفيفة سريعة وليست مطلق حركة، كذلك إذا قال الوحي هو اإلعالم 

أي أعلمنا إليهم، هذا : يقول) وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائيل: (قرييب، أو قالأعلمه بكذا، فهذا أيضاً تفسري ت
أيضاً تقرييب؛ ألن معين قضينا إليهم أخص من أعلمنا؛ ألن معناها قضينا إليهم، يعين قضاء قدرياً واصالً 

  .إليهم فهو ليس مبعىن جمرد اإلعالم
والقضاء إليهم أخص من اإلعالم فإن فيه . يع خفيفإن الوحي هو إعالم سر: (( وبني املؤلف ذلك فقال

وهذا معروف وهو التضمني، )) إنزاالً إليهم وإحياء إليهم والعرب تضمن الفعل معين الفعل وتعديه تعديته



  .بأن يضمن فعل معين فعل فيكون متعدياً تعدي ذلك الفعل
، فالفعل يشرب )٦: االنسان)(ا عباد اللَّهعيناً يشرب بِه: (ومثال ذلك وهو من أوضح األمثلة قوله تعايل

إن : ضمن معين يروي ا؛ ألنه ليس معقوالً أم يشربون بالعني، بل إم يشربون بالكاس، فبعضهم قال
معين يشرب أي يروى ا، فيكون الفعل هنا مضمناً للشرب : منها، وبعضهم قال: أي)) ا(( معين 

  ).ا( على املعىن وهو الري مبتعلقه وهو قولهإعداالً عن الشرب بلفظه وداالً 
* * *  

قَالَ لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ : (ومن هنا غلط من جعل بعض احلروف تقوم مقام بعض كما يقولون يف قوله
اجِهإِلَى نِع كتجعن)(( أي مع نعاجه و) ٢٤: ص)ارِي إِلَى اللَّهصأَن نو أي مع اهللا وحن)٥٢: آل عمران)(م

  .ذلك والتحقيق ما قاله حناة البصرة من التضمني فسؤال النعجة يتضمن مجعها وضمها إيل نعاجه
  الشرح

)١/٤٤(  

  

هل يكون التجوز . وذلك ألن علماء النحو اختلفوا فيما إذا تعدى الفعل بغري ما يتعدى به يف األصل 
الفعل معىن يتعدى مبثله إيل ما هو يف احلرف أو أنه يف الفعل، والصحيح كما قال أنه بالفعل ، فيضمن 

بضم السؤال هنا ضمن معين الضم، : أي) لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ نعجتك إِلَى نِعاجِه(متعد إليه اآلن وهنا 
أي ليس املعىن أن جنعل إيل مبعىن . ضم نعجتك إيل نعاجه، وليس املعىن بسؤال نعجتك مع نعاجه: أي

أي مع اهللا، أي من أنصاري مع ) من أَنصارِي إِلَى اللَّه: ( ، يقول ) ي إِلَى اللَّهمن أَنصارِ( مع، كذلك 
اهللا، وليس األمر كذلك، بل املعين من ينيب معي إىل اهللا؛ ألن أنصاري إيل اهللا يعين منيبني إليه، كما قال 

  ).٣١: الروم)(منِيبِني إِلَيه واتقُوه : (تعاىل
* * *  

ضمن معين يزيغونك ) ٧٣: االسراء)(وإِنْ كَادوا لَيفْتنونك عنِ الَّذي أَوحينا إِلَيك: (هوكذلك قول
ضمن معين جنيناه ) ٧٧:االنبياء)(ونصرناه من الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا(ويصدونك ، وكذلك قوله
  .، ضمن يروي ا، ونظائره كثرية)٦:االنسان)(اللَّهيشرب بِها عباد ( وخلصناه ، وكذلك قوله 

  الشرح
ملاذا هنا قلنا إن تضمني الفعل أوىل من التجوز مبعىن احلرف؟ ألن تضمني الفعل يؤدي معىن زائداً على 

معىن الفعل، خبالف ما إذا جعلنا احلرف متجوزاً فيه فإنه يبقي الفعل على داللته ملعناه فقط، وحنول معىن 
  .يل معىن يناسب لفظ الفعل، فالتضمني إذاً أوضح وأوىلاحلرف إ

سأل : ، على رأي من يرى التجوز باحلرف يقول) ١:املعارج) (سأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ: (قوله تعايل



فيكون ضمن سأل مبعىن اهتم . سائل عن عذاب واقع،وعلى القول الثاين سأل سائل مهتما بعذاب واقع
سأل سائل أخرب بعذاب واقع، فيكون السؤال هنا مضمناً معىن : ه عنه، أو يقال به وحبث ، حىت سأل

  .سأل عن العذاب فأخرب بالعذاب: اإلخبار، يعين
* * *  

)١/٤٥(  

  

دع ما : (( وإال فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال. فهذا تقريب ) ال شك)) ال ريب: (( ومن قال
، ) ١٨)) (ال يريبه أحد: (( أنه مر بظيب حاقف فقال: يثويف احلد) ١٧)) (يريبك إيل ما ال يريبك

لفظ الشك )) ضمن االضطراب واحلركة(( فكما أن اليقني ضمن السكون والطمأنينة ، فالريب ضده
) ٢: البقرة)(ذلك الْكتاب: ( وكذلك إذا قيل. إنه يستلزم هذا املعىن لكن لفظه ال يدل عليه: وإن قيل 

ألن املشار إليه وإن كان واحداً، فاإلشارة جبهة احلضور غري اإلشارة جبهة هذا القرآن فهذا تقريب؛ 
يتضمن من كونه مكتوباً مضموماً ما ال يتضمنه لفظ القرآن من كونه )) الكتاب(( البعد والغيبة، ولفظ 
  .فهذه الفروق موجودة يف القرآن. مقروءا مظهراً باديا

  الشرح
م أن العلماء قد يفسرون اللفظ مبا يقاربه ال مبا يطابقه، تقريباً أفادنا املؤلف رمحه اهللا يف هذا الكال

هذا القرآن فهذا التفسري تقرييب، ألن إبداله ذلك ذا : إذا قال أي) ذَلك الْكتاب(لألذهان فمثالً، 
ا ال خيتلف به املعىن، فاإلشارة بالبعد تتضمن من املعىن ما ال تتضمنه اإلشارة بالقرب، والكتاب يتضمن م
يتضمنه القرآن،من كون الكتاب جمموعاً ، وهذا معين قول املؤلف مضموناً، فإن الكتاب من الكتب 

  .مبعىن اجلمع، ومنه الكتيبة جلماعة اخليل؛ ألا جمتمعة
* * *  

حتبس ، وقال اآلخر، ترن وحنو ذلك مل يكن من اختالف التضاد، : أي)) أن تبسل: (( فإذا قال أحدهم
  .بوس قد يكون مرنا وقد ال يكون، إذ هذا تقريب للمعىن، كما تقدموإن كان احمل

ومجع عبارات السلف يف مثل هذا نافع جداً؛ ألن جمموع عبارام أدل على املقصود من عبارة أو 
  .عبارتني
  الشرح

)١/٤٦(  

  



معىن قاله وذلك ألن عبارام املختلفة يف اللفظ توجب لإلنسان أن حييط بكل ما حتتمله الكلمة من 
 فإنه مجع من ألفاظهم ما مل جيتمع يف - رمحه اهللا-السلف، ومن أمجع ما يكون يف ذلك تفسري ابن جرير

هكذا قال فالن وفالن : غريه، وتفسري ابن كثري كاملختصر له؛ ألنه إذا قال معىن اآلية كذا وكذا قال
: السند، فشيخ اإلسالم رمحة اهللا يقولوفالن، وعدد املفسرين القائلني بذلك، الذين أتى م ابن جرير ب

  .ألن جمموع عبارام أدل على املقصود من عبارة أو عبارتني)) مجع العبارات يف هذا نافع(( 
* * *  

  .ومع هذا فال بد من اختالف حمقق بينهم كما يوجد مثل ذلك يف األحكام
بل متواتر عند العامة أو : معلوم) ١٩(وحنن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من االتفاق 

اخلاصة، كما يف عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها، وفرائض الزكاة ونصبها، وتعيني شهر 
رمضان، والطواف، والوقوف، ورمي اجلمار، واملواقيت وغري ذلك، مث إن اختالف الصحابة يف اجلد 

 الفرائض، بل ما حيتاج إليه عامة الناس واإلخوة ويف املشركة وحنو ذلك ال يوجب ريباً يف مجهور مسائل
هو عمود النسب من اآلباء واألبناء ، والكاللة من اإلخوة واألخوات، ومن نسائهم كاألزواج، فإن اهللا 

ذكر يف األوىل األصول والفروع، وذكر يف الثانية احلاشية اليت . أنزل يف الفرائض ثالث آيات مفصلة
ويف الثالثة احلاشية الوارثة بالتعصيب وهم اإلخوة ألبوين أو ألب ترث بالفرض؛ كالزوجني وولد األم، 

  .، واجتماع اجلد واإلخوة نادر، وهلذا مل يقع يف اإلسالم إال بعد موت النيب صلي اهللا عليه وسلم 
واالختالف قد يكون خلفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم مساعه، وقد يكون لغلط يف فهم 

  .العتقاد معارض راجح، فاملقصود هنا التعريف مبجمل األمر دون تفاصيلهالنص، وقد يكون 
  الشرح

)١/٤٧(  

  

هذا االختالف قد يكون ألحد األسباب لكن هذه األسباب ليست شاملة؛ ألن : املؤلف رمحه اهللا يقول
 هذه أكثر من)) رفع املالم عن األئمة األعالم(( أسباب اختالف العلماء ذكرها رمحه اهللا يف كتاب 

، وخيفي الدليل مبعىن أنه ال يظن أن هذا دليل على )) قد يكن خلفاء الدليل: (( األسباب ، فهنا يقول 
يكون ذاكراً له ولكن نسيه، وقد يكون : كذا، فهو مسعه لكن خفي عليه أنه دليل، وقد يذهل عنه، أي

فهم، وقد يكون العتقاد لعدم مساعه وهذا هو اجلهل، وقد يكون الغلط يف فهم النص، وهذا قصور ال
معارض راجح، يعين أنه فاهم الدليل، وعامل به لكنه اعتقد أن هناك معارضاً راجحاً مينع القول ذا 

الدليل، إما ختصيص ، أو نص، أو تقييد، أو ما أشبه ذلك، ومن أراد البسط يف هذا فلريجع إيل كتاب 
، وكذلك كتاب لنا صغري كامللخص لكن فيه )) المرفع املالم عن األئمة األع: (( املؤلف رمحه اهللا وهو



  )).اخلالف بني العلماء أسبابه وموقفنا منه: (( زيادة متثيل وامسه
* * *  

، والدارمي ، )٢٩٠٦(رواه الترمذي ،كتاب فضائل القرآن باب ما جاء يف فضل القرآن، رقم ) ٥(
  ).٣٣٣١(كتاب فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن، 

  ).٢٨٥٩(الترمذي كتاب األمثال ، باب ما جاء يف مثل اهللا لعباده، رواه ) ٦(
ومسلم ، كتاب اإلميان ) ٧٢٥(رواه البخاري ، كتاب مواقيت الصالة باب فضل الصالة لوقتها ، ) ٧(

  ).٨٥(باب كون اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمال ، 
، )١٩٤٦(، … وسلم ملن ظلل عليه رواه البخاري، كتاب الصوم باب قول النيب صلي اهللا عليه) ٨(

  ).١١١٥(ومسلم، كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر 
  ).٢٢٥٤(رواه أبو داود، كتاب الطالق باب يف اللعان، ) ٩(
، ومسلم، كتاب التوبة باب يف سعة )٢٣٦٥(رواه البخاري، كتاب املساقاةباب فضل سقي املاء ) ١٠(

٢٦١٩(ا سبقت غضبهاهللا تعاىل وأ.(  
  )١/٥٩(رواه الطرباين يف الدعاء) ١١(
  )٤/٤٠٢( رواه أمحد يف املسند) ١٢(
  ).١/١٠١(رواه مالك يف املوطأ ) ١٣(
، ومسلم، كتاب الذكر )٦٤١٠(رواه البخاري ، كتاب الدعوات باب هللا مائة اسم غري واحد، ) ١٤(

  ).٢٦٧٧(، باب يف أمساء اهللا تعاىل وفضل من أحصاها 
  ).٠٥٥٢( رواه الترمذي، كتاب اجلمعة باب ما جاء يف التطوع يف السفر، ) ١٥(
، ومسلم، كتاب )٤٧٢(رواه البخاري، كتاب الصالة، باب احللق واجللوس يف املسجد، رقم ) ١٦(

  ).٧٤٩(صالة املسافرين، باب صالة الليل مثين مثين، رقم 
  .هات بدون رقمرواه البخاري ، كتاب البيوع باب تفسري املشب) ١٧(
  ).٢٨١٧(أخرجه النسائي، كتاب مناسك احلج، باب ما جيوز للمحرم أكله من الصيد ، رقم ) ١٨(
وهذه الرسالة قرأا على مساحة )) لعله من األحكام: (( عندي يف حاشية نسخيت: قال شيخنا) ١٩(

  .أحسن)) من االتفاق(( شيخنا عبدالعزيز بن باز، والتعليق من إمالئه، وعندي 
**************  

)١/٤٨(  

  



  فصل يف نوعي االختالف يف التفسري املستند إىل النقل وإىل طريق االستدالل
منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغري ذلك إذ العلم إما نقل : االختالف يف التفسري على نوعني

عصوم ، واملقصود بيان جنس مصدق ، وإما استدالل حمقق، واملنقول إما عن املعصوم وإما عن غري امل
املنقول سواء كان املعصوم أو غري املعصوم ، وهذا هو النوع األول، فمنه ما ميكن معرفة الصحيح منه 

  .والضعيف، ومنه ما ال ميكن معرفة ذلك فيه
م وهو ما ال طريق لنا إيل اجلزم بالصدق منه عامته مما ال فائدة فيه والكال:وهذا القسم الثاين من املنقول 

وأما ما حيتاج املسلمون إيل معرفته فإن اهللا تعاىل نصب على احلق فيه دليالً، . فيه من فضول الكالم
فمثال ما ال يفيد وال دليل على الصحيح منه اختالفهم يف لون كلب أصحاب الكهف، ويف البعض 

  .الذي ضرب به القتيل من البقرة
  الشرح

)١/٤٩(  

  

 أصحاب الكهف ليس فيه فائدة ، سواء كان أمحر أو أبيض أو وهذا صحيح فاختالفهم يف لون كلب
أسود، فال فائدة لنا من معرفته، وليس لنا طريق إيل العلم به، إال عن طريق اإلسرائليني، واإلسرائيليون 

  .ليسوا موثوقني ، وال فائدة لنا يف العلم بلونه إذ ال يهم كونه اسود أو أبيض أو أمحر
هل ) فَقُلْنا اضرِبوه بِبعضها: (لذي ضرب به موسى من البقرة، يف قوله تعايلوكذلك أيضاً يف البعض ا

  .البعض هو اليد أم الرجل أم الرقبة أم الرأس؟ فال ندري
* * *  

  .ويف مقدار سفينة نوح، وما كان خشبها
  الشرح

ر، أم من الساج؟ فليس هناك فائدة يف معرفة من أين خشبها ومما كان، هل كان من األثل، أم من السم
  .وما كان مقدارها وطوهلا يف السماء وطوهلا يف األرض وعرضها؟ كل هذا ال يهمنا

* * *  
ويف اسم الغالم الذي قتله اخلضر ، وحنو ذلك، فهذه األمور طريق العلم ا النقل، فما كان من هذا 

، فهذا )٢٠ (-ه اخلضر كاسم صاحب موسى أن-منقوالً نقالً صحيحاً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 كاملنقول عن كعب ،ووهب ،وحممد بن -معلوم، وما مل يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب

  . فهذا ال جيوز تصديقه وال تكذيبه إال حبجة-وغريهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب) ٢١(إسحاق 
 أهل الكتاب فال تصدقوهم إذا حدثكم: (( كما ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال



وال تكذبوهم ، وقولوا آمنا باهللا ورسله، فإما أن حيدثوكم حبق فتكذبوه ، وإما أن أهل حيدثوكم بباطل 
  ) .٢٢)) (فتصدقوه

وكذلك ما نقل عن بعض التابعني ، وإن مل يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فمىت اختلف التابعون مل يكن 
ما نقل يف ذلك عن بعض الصحابة نقالً صحيحاً، فالنفس إليه أسكن بعض أقواهلم حجة على بعض ، و

مما نقل عن بعض التابعني؛ ألن احتمال أن يكون مسعه من النيب صلي اهللا عليه وسلم أو من بعض من 
  .مسعه منه أقوى ، وألن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعني

)١/٥٠(  

  

ف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد وا تصديقهم ، واملقصود أن ومع جزم الصحايب مبا يقوله فكي
مثل هذا االختالف الذي ال يعلم صحيحه وال تفيد حكاية األقوال فيه هو كاملعرفة ملا يروى من احلديث 

  .الذي ال دليل على صحته وأمثال ذلك
ليه وهللا احلمد،فكثرياً ما وأما القسم األول الذي ميكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما حيتاج إ

يوجد يف التفسري واحلديث واملغازى أمور منقوله عن نبينا صلي اهللا عليه وسلم وغريه من األنبياء 
صلوات اهللا عليهم وسالمه، والنقل الصحيح يدفع ذلك؛ بل هذا موجود فيما مستنده النقل، وفيما 

  .يعرف بأمور أخرى غري النقل
 حيتاج إليها يف الدين قد نصب اهللا األدلة على بيان ما فيها من صحيح فاملقصود أن املنقوالت اليت

: (( وغريه، ومعلوم أن املنقول يف التفسري أكثره كاملنقول يف املغازي، واملالحم، وهلذا قال اإلمام أمحد
ن إسناد؛ أل: أي)) ليس هلا أصل: (( ويروي)) التفسري واملالحم واملغازي: ثالثة أمور ليس هلا إسناد

) ٢٥(، والزهري ) ٢٤(، والشعيب ) ٢٣(الغالب عليها املراسيل ، مثل ما يذكره عروة بن الزبري 
والوليد ) ٢٨(،ومن بعدهم ، كيحيي بن سعيد األموي ) ٢٧(،وابن إسحاق ) ٢٦(،وموسى بن عقبة 

  .وحنوهم من كتاب املغازي) ٢٩(بن مسلم، والواقدي 
  . ، مث أهل الشام، مث أهل العراقفإن أعلم الناس باملغازى أهل املدينة

  الشرح
هذه فائدة مهمة جداً ألن أهل كل بلد وطائفة قد يكونون أعلم من البلد اآلخر والطائفة األخرى يف 

من أعلم الناس باملغازى؟ فكما قال الشيخ رمحة اهللا أهل املدينة، : شيء من مسائل الدين، فإذا قيل لك
  : الشيخ ذلك فقالمث أهل الشام مث أهل العراق، وعلل

* * *  
فأهل املدينة أعلم ا؛ ألا كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان هلم من العلم 



باجلهاد والسري ما ليس لغريهم، وهلذا عظم الناس كتاب أيب إسحاق الغزاري الذي صنفه يف ذلك، 
  .ارأعلم ذا الباب من غريه من علماء األمص) ٣٠(جعلوااألوزاعي

  الشرح

)١/٥١(  

  

  .عىن املؤلف هنا خاصة بأيب إسحاق الفزازي واألوزاعي
** *  

وعطاء بن أيب ) ٣١(وأما التفسري فإن أعلم الناس به أهل مكة؛ ألم أصحاب ابن عباس؛ كمجاهد 
، وأيب ) ٣٤(مويل ابن عباس ، وغريهم من أصحاب ابن عباس؛ كطاووس ) ٣٣(وعكرمه ) ٣٢(رباح 

  .وأمثاهلم وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد اهللا بن مسعود) ٣٦( وسعيد بن جبري )٣٥(الشعثاء 
  الشرح

إن التفسري أعلم الناس به أهل مكة خبالف املغازى فأعلم الناس ا أهل املدينة : يقول املؤلف رمحه اهللا
  .يب رباحألم أصحاب ابن عباس رضي اهللا عنه وعن أبيه، كمجاهد وعطاء بن أ: ويعلل ذلك فيقول

* * *  
الذي أخذ ) ٣٧(ومن ذلك ما متيزوا به على غريهم، وعلماء أهل املدينة يف التفسري مثل زيد بن اسلم 

  .عنه مالك التفسري وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرمحن وأخذه من عبد الرمحن عبد اهللا بن وهب
 قصد، كانت صحيحة قطعاً، فإن واملراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن املواطأة قصداً أو اتفاقاً بغري

النقل إما أن يكون صدقا مطابقاً للخرب، وإما أن يكون كذباً تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمىت 
  .سلم من الكذب العمد واخلطأ كان صدقاً بال ريب

  الشرح

)١/٥٢(  

  

 النيب صلى اهللا اليت رفعها إيل: املراسيل هل تكون صدقاً أو هل تكون صحيحة أم ال ؟ واملراسيل هي
هو ما رفعه التابعي أو الصحايب الذي مل : عليه وسلم من مل يسمع منه؛ من تابعي أو صحايب ، فاملرسل

يسمع من النيب صلي اهللا عليه وسلم ، فلو روى حممد بن أيب بكر حديثاً عن النيب صلي اهللا عليه وسلم 
ومع ذلك قال . بكر ولد يف عام حجة الوداعمسيناه مرسالً، ألنه مل يسمع منه قطعاً، فمحمد ابن أيب 

إن مراسيل الصحابة حجة، وأما مرسل التابعي فالتابعون خيتلفون فمنهم من يقبل مرسله، : أهل العلم 



ومنهم من ال يقبل ، فالذين تتبعوا وعرف أم ال يرسلون إال عن صحايب مثل سعيد بن املسيب، فإنه قد 
ة فيكون مرسله صحيحاً، والذين ليسوا على هذه احلال ينظر يف قيل إنه ال يرسل إال عن أيب هرير

املرسل نفسه، إذا تعددت طرقه وتلقته األمة بالقبول فإنه يكون صحيحاً ومثال ذلك حديث عمرو بن 
وأن ال (( حزم، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كتب إيل أهل اليمن كتاباً فيه ذكر الديات والزكاة، ومنه 

  ))).٣٨( طاهر ميس القرآن إال
* * *  

)١/٥٣(  

  

فإذا كان احلديث جاء من جهتني أو جهات وقد علم أن املخربين هلم يتواطؤوا على اختالفه، وعلم أن 
مثل ذلك ال تقع املوافقة فيه اتفاقاً بال قصد ، علم أنه صحيح ، مثل شخص حيدث عن واقعة جرت 

شخص آخر قد علم أنه مل يواطئ األول فيذكر مثل ويذكر تفاصيل ما فيها من األقوال واألفعال، ويأيت 
ما ذكره األول من تفاصيل القوال واألفعال، فيعلم قطعاً أن تلك الواقعة حق يف اجلملة ، فإنه لو كان 
كل منهما كذب ا عمداً أو خطأ مل يتفق يف العادة أن يأيت كل منهما بتلك التفاصيل اليت متنع العادة 

ال مواطأة من أحدمها لصاحبه ، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتاً وينظم اآلخر مثله، اتفاق االثنني عليها ب
أو يكذب كذبة ويكذب اآلخر مثلها، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروى فلم جتر 

كذلك إذا العادة بأن غريه ينشئ مثلها لفظاً ومعىن مع الطول املفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه، و
حدث حديثاً طويالً فيه فنون وحدث آخر مبثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون 

احلديث صدقاً، وذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته املختلفة على هذا الوجه من املنقوالت، 
  .وإن مل يكن أحدها كافياً إما إلرساله وإما لضعف ناقله

  الشرح

)١/٥٤(  

  

إن املراسيل إذا تعددت طرقها، وليس فيها اتفاق أو مواطأة عليها، فإنه يعلم بأا : املؤلف رمحه اهللا يقول
لو أن رجالً أخربك خبرب عن واقعة وفصل ما فيها تفصيالً كامالً عن كل ما : صحيحة، مث ضرب مثالً

عندك ال تثق خبربه، لكن جرى فيها من قول وفعل وإن زدت فقل ومن حضور ، وهذا الرجل ضعيف 
جاءك رجل آخر وحدثك بنفس احلديث وأنت تعلم أنه ما حصل بينه وبني األول مواطأة وال اتفاق، مث 

جاء ثالث ورابع وهكذا، وإن كان هؤالء كلهم ضعافاً لكن كون كل واحد منهم يذكر القصة على 



 لو كانت القضية واقعة صغرية مثالً، وجه مطابق لآلخر مع طوهلا هذا يبعد أن يكون اخلرب خمتلفاً، لكن
وجاء إنسان وحدث ا، مث آخر وهكذا، وكلهم ضعاف فإا قد ال تصل إيل العلم وإيل اجلزم بأا حق؛ 
ألن مثل الكذبة الواحدة قد تقع، فقد يقوهلا قائل، مث يقوهلا الثاين، مث يقوهلا الثالث وهي لست هلا أصل، 

إنه سقطت مثالً قذيفة يف مكان، ولكن ما : روعوا الناس فقالوامثل أن يكون أناس يريدون أن ي
وصفوها، وقال آخرون مثل ذلك، وهكذا، فرمبا يكون هؤالء قصدوا بذلك الترويع وكذبوا يف هذا، 

لكن يأتون يكون لنا قصة بتفاصيلها القولية والفعلية هذا يبعد أن يكون ذلك على سبيل الكذب إال إذا 
  .اقاً أو مواطأة على ذلكعلمنا أن بينهم اتف

وهذا هو حاصل ما ذكره املؤلف رمحه اهللا، وكل ذلك يريد به أن يؤيد أن املراسيل إذا تعددت طرقها 
وعلم أنه ليس هناك مواطأة وال اتفاق فإا تكون صحيحة؛ ألن كال منهم يذكرها عن الرسول عليه 

دل على أن هلا أصالً عن النيب صلى اهللا الصالة والسالم، وكوم يتفقون على هذا من طرق متعددة ي
عليه وسلم ، ألنه يبعد يف العادة أن مثل هؤالء كلهم ينسبوا إيل الرسول عليه الصالة والسالم بدون 

  .أن تصل إليهم من طريق مرفوع

)١/٥٥(  

  

 كما قال -ةمث اذكر أيضاً أن املؤلف رمحه اهللا يقول العادة ويكررها، وذلك ألن مثل هذه املسائل اخلربي
 ال مدخل للعقل فيها، ولو أننا أخذنا بكل احتمال عقلي ما بقي علينا خرب ميكن تصديقه وال -ابن حجر

  .حكم ميكن إثباته ؛ ألنه يف اادلة كل إنسان يورد لك احتماالً ويقول حيتمل كذا وكذا
** *  

 بل حيتاج ذلك إىل طريق يثبت ا لكن مثل هذا ال تضبط به األلفاظ والدقائق اليت ال تعلم ذه الطريق
  .مثل تلك األلفاظ والدقائق

  الشرح
واملعىن أن هذه الطريق اليت ذكرها املؤلف رمحه اهللا ال ميكن أن تثبت ا األلفاظ والدقائق اليت ال تعلم 

يت فاملؤلف رمحه اهللا هنا ال يتكلم عن املراسيل،بل يتكلم عن هذه احلادثة ال.إال بطريق آخر أصح منها
وقعت وحصل فيها التفصيل ، فإن األلفاظ والدقائق التفصيلية من هذه احلادثة ال تثبت ذه الطريق ،بل 

 وحنن نتكلم عن احلادثة -حيتاج إيل نقل صحيح يعتمد عليه إلثباا ، أما هذه التفاصيل يف ظل احلادثة
يل ال تثبت إال بطريق يثبت به مثل  تثبت ذه الطريق اليت توافقوا فيها، لكن الدقائق والتفاص-عموماً

  .هذه الدقائق والتفاصيل
* * *  



وهلذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأا قبل أحد، بل يعلم قطعا أن محزة وعلياً وابا عبيدة برزوا إيل عتبة 
  !.وشيبة والوليد، وأن علياً قتل الوليد، وأن محزة قتل قرنه، مث يشك يف قرنه هل هو عتبة أم شيبة؟

)١/٥٦(  

  

وهذا األصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع يف اجلزم بكثري من املنقوالت يف احلديث والتفسري واملغازي 
وما ينقل من أقوال الناس وأفعاهلم وغري ذلك، وهلذا إذا روى احلديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النيب 

 جزم بأنه حق، ال سيما إذا -آلخر مع العلم بأن أحدمها مل يأخذه عن ا-صلي اهللا عليه وسلم من وجهني
علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإمنا خياف على أحدهم النسيان والغلط، فإن من عرف 

الصحابة كابن مسعود، وأيب بن كعب، وابن عمر، وجابر، وأيب سعيد ، وأيب هريرة وغريهم علم يقينا 
صلى اهللا عليه وسلم فضالً عمن هو .اهللا أن الواحد من هؤالء مل يكن ممن يتعمد الكذب على رسول 

فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخربه خربة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس، 
  .ويقطع الطريق ويشهد بالزور، وحنو ذلك

واألعرج ) ٣٩(وكذلك التابعون باملدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أيب صاحل السمان 
وزيد بن أسلم وأمثاهلم علم قطعاً أم مل يكونوا ممن يتعمد الكذب يف ) ٤١(وسليمان بن يسار ) ٤٠(

أو سعيد بن ) ٤٣(والقاسم بن حممد ) ٤٢(احلديث ، فضالً عمن هو فوقهم مثل حممد بن سرين 
  .أو حنوهم) ٤٦(أو األسود ) ٤٥(أو علقمه ) ٤٤(املسيب 

ن الغلط والنسيان كثرياً ما يعرض لإلنسان، ومن احلفاظ من قد وإمنا خياف على الواحد من الغلط فإ
والثوري ) ٤٧(عرف الناس بعده عن ذلك جداً، كما عرفوا حال الشعيب والزهري وعروة وقتادة 

  .وأمثاهلم ، ال سيما الزهري يف زمانه والثوري يف زمانه) ٤٨(
  ).٤٩(ع كثرة حديثه وسعة حفظه إن ابن شهاب الزهري، ال يعرف له غلط م: فإنه قد يقول القائل

)١/٥٧(  

  

واملقصود أن احلديث إذا روي مثالً من وجهني خمتلفني من غري مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطاً كما 
امتنع أن يكون كذباً، فإن الغلط ال يكون يف قصة طويلة متنوعة وإمنا يكون يف بعضها ، فإذا روى هذا 

 مثلما رواها األول من غري مواطأة امتنع الغلط يف مجيعها، كما امتنع قصة طويلة متنوعة ، ورواها اآلخر
الكذب يف مجيعها من غري مواطأة، وهلذا إمنا يقع يف مثل ذلك غلط يف بعض ما جرى يف القصة مثل 
حديث اشتراء النيب صلي اهللا عليه وسلم البعري من جابر فإن من تأمل طرقه علم قطعاً أن احلديث 



  .إن كانوا قد اختلفوا يف مقدار الثمن، و) ٥٠(صحيح 
  الشرح

إذا كان يف القصة شيء من الدقائق فال يكفي هذا النقل بل ال بد من . وهذا هو الذي قلناه قبل قليل 
  .طريق آخر يثبت به

* * *  
وقد بني ذلك البخاري يف صحيحه ، فإن مجهور ما يف البخاري ومسلم مما يقطع بأن النيب صلى اهللا عليه 

واألمة ال جتتمع . وألنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق . م قاله؛ ألن غالبه من هذا النحو وسل
لكانوا قد أمجعوا على : على خطأ، فلو كان احلديث كذباً يف نفس األمر واألمة مصدقة له قابلة له

ن بدون اإلمجاع وهذا إمجاع على اخلطأ وذلك ممتنع ، وإن كنا حن. تصديق ما هو يف نفس األمر كذب
جنوز اخلطأ أو الكذب على اخلرب فهو كتجويزنا قبل أن نعلم اإلمجاع على العلم الذي ثبت بظاهر أو 

قياس ظين أن يكون احلق يف الباطل خبالف ما اعتقدناه، فإذا امجعوا على احلكم جزمنا بأن احلكم ثابت 
  .باطناً وظاهراً

  الشرح
ديث وتعلم أن معناه كذا وكذا، لكن فيه احتمال أن يكون خالف وهذا واضح ، فأحياناً مير عليك احل

 على خالف ما فهمت ، فإذا انعقد اإلمجاع -الذي هو خالف الظاهر-ذلك، بأن يكون معناه الباطن
على ما يقتضيه ظاهر احلديث علمنا بأنه ال حيتمل املعىن الباطن الذي نقدره يف أذهاننا، ألن األمة ال 

  .جتتمع على خطأ

)١/٥٨(  

  

فمثالً اختالف الرواة يف مقدار مثن مجل جابر ال جيعله مضطرباً، ألن هذا االضطراب ال يعود إيل أصل 
احلديث، وإمنا يعود إيل مسألة جزئية فيه وهو ال يضر، وكذلك اختالفهم يف حديث فضالة بن عبيد يف 

ال يضر؛ ألن هذا االختالف ليس يف هل هي اثنا عشر ديناراً أو أقل أو اكثر؟ فهذا أيضاً . قيمة القالدة
  .اصل القصة

* * *  
وهلذا كان مجهور أهل العلم من مجيع الطوائف على أن خرب الواحد إذا تلقته األمة بالقبول تصديقاً له أو 

عمالً به أنه يوجب العلم ، وهذا هو الذي ذكره املصنفون يف أصول الفقه من أصحاب أيب حنيفة 
ال فرقة قليلة من املتأخرين اتبعوا يف ذلك طائفة من أهل الكالم أنكروا ذلك، ومالك والشافعي وأمحد، إ

ولكن كثرياً من أهل الكتاب أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل احلديث والسلف على ذلك، وهو قول 



يل، أكثر األشعرية؛ كأيب إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقالين فهو الذي أنكر ذلك ، وتبعه مثل أىب املعا
واألول هو الذي ذكره . وأبو حامد وابن عقيل ، وابن اجلوزي، وأبن اخلطيب، واآلمدي وحنو هؤالء

الشيخ أبو حامد ، وأبو الطيب ، وأبو إسحاق، وأمثاله من أئمة الشافعية ، وهو الذي ذكره القاضى 
من احلنفية، وهو عبد الوهاب ، وأمثاله من املاكية، وهو الذي ذكره مشس الدين السرخسي، وأمثاله 
  .الذي ذكره أبو يعلي وأبو اخلطاب ، وأبو احلسن ابن الزاغوين، وأمثاهلم من احلنبلية

  الشرح

)١/٥٩(  

  

 - رمحه اهللا-وذا يكون املؤلف رمحه اهللا ذكر عن علماء املذاهب األربعة وهو يدل على سعة إطالعه
فخرب اآلحاد . املصطلح ويف أصول الفقهوهذه املسألة من مسائل أصول الفقه وأصول احلديث، أي يف 

هل ذلك يفيد العلم واليقني؟ . إذا تلقته األمة بالقبول تصديقاً له إن كان خرباً، وعمال به إن كان طلبا
وهذا فيه اخلالف الذي ذكره املؤلف، ولكن مجهور علماء املسلمني على أنه يفيد العلم واليقني، وذكر 

ئن وهذا هو احلق، فإن أحداً ال يتطرق إليه الشك يف أن الرسول صلى اهللا ابن حجر أنه يفيد العلم بالقرا
مع أنه خرب آحاد، وال نشك ) ٥١)) (إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوي: (( عليه وسلم قال

مع أنه خرب ) ٥٢)) (من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد: (( يف أن الرسول صلي اهللا عليه وسلم قال
اد، إىل غري ذلك مما هو خرب آحاد ومع ذلك يفيد العلم اليقيين لكثرة الشواهد اليت تثبته ولتلقي آح

  .األمة له بالقبول
* * *  

وإذا كان اإلمجاع على تصديق اخلرب موجباً للقطع به؛ فاالعتبار يف ذلك بإمجاع أهل العلم باحلديث ، 
  . العلم باألمر والنهي واإلباحةكما أن االعتبار باإلمجاع على األحكام بإمجاع أهل

  الشرح

)١/٦٠(  

  

واملؤلف رمحه اهللا يريد ذا أن إمجاع كل ذي فن بفنه، فمثالً يف علم احلديث نرجع إىل إمجاع أهل 
احلديث ،فإذا أمجع أهل احلديث على أن خرب الواحد إذا تلقي بالقبول واحتفت به القرائن أفاد العلم فال 

كالواجب واحلرام -فقهاء، كذلك أيضاً االعتبار لإلمجاع يف األحكام الشرعيةيهمنا من خالفهم من ال
كذلك اإلمجاع يف مسألة حنوية .  املعترب يف ذلك علماء األحكام الفقهاء-واملندوب واملكروه واملباح



،االعتبار بإمجاع أهل النحو، وعلى هذا فقس، ألن صاحب كل علم أدري مبا حيصل فيه، فاإلنسان 
ال يعرف إمجاع أهل النحو، وال يعرف إمجاع أهل احلديث، وال األصوليني مثالً، فاملهم أننا نعترب الفقيه 

إن الفقهاء أو إن أهل : إمجاع كل قوم يف علمهم وفنهم الذي جيمعون عليه ، فإذا قال لنا قائل مثالً
ا خمالفتهم،إمنا حنن ننظر إيل ال ميكن أن يفيد العلم، قلنا ال يهمن: الكالم خالفوا يف خرب الواحد،وقالوا 
  .إمجاع أهل احلديث وعلى هذا فقس

* * *  
واملقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو االتفاق يف العادة يوجب العلم مبضمون املنقول، لكن 

  .هذا ينتفع به كثرياً يف علم أحوال الناقلني
  الشرح

ما : اء على وجوب ستر العورة يف الصالة، فنقول لهأمجع العلم: لو جاء واحد مثالً من أهل النحو وقال
نعم مسعاً وطاعة، : قل أمجع العلماء على رفع الفاعل ونصب املفعول به، نقول. هذا عشك فادرجي

هل الناقل هلذا الكالم من .لكن هذا ينتفع به كثرياً من علم أحوال الناقلني: وهلذا يقول املؤلف رمحه اهللا
   أم من النحويني ؟الفقهاء أم من األصوليني

* * *  

)١/٦١(  

  

ويف مثل هذا ينتفع برواية اهول والسيء احلفظ، وباحلديث املرسل وحنو ذلك ، وهلذا كان أهل العلم 
: (( إنه يصلح للشواهد واالعتبار ما ال يصلح لغريه، قال أمحد: يكتبون مثل هذه األحاديث ويقولون 

ك بعبد اهللا بن هليعة ، قاضي مصر فإنه كان من أكثر الناس ومثل ذل)) قد أكتب حديث الرجل ألعتربه
حديثاً ومن خيار الناس، ولكن بسبب احتراق كتبه وقع يف حديثه املتأخر غلط فصار يعترب بذلك 

  .ويتشهد به وكثرياً ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام
  الشرح

وليس معىن )). قد أكتب حديث الرجل ألعتربه (( : أن اإلمام أمحد يقول- رمحه اهللا-ذكر املؤلف 
وتتبع : (( أحتج به، لكن املعىن أنين أطلب له شواهد ومتابعات ، وهلذا قال ابن حجر يف النخبة: ألعتربه

الشاهد هو االعتبار ، فهنا شاهد ومتابع، فالشاهد أن يأيت حديث )) الطرق لذلك يسمي االعتبار
  .هداً للحديث الذي حنن نطلب له ما يؤيدهمستقل بغري هذا السند يكون شا

واملتابعات تكون يف السند مبعىن أن الراوى جيد متابعاً له يف احلديث عن هذا الرجل الثقة، فلو روى 
روي عنه إنسان غري ثقه، فنحتاج أن نرى أحداً تابع . إنسان غري ثقة عن الزهرى مثالً، والزهري ثقة



عن الزهري، فإذا وجدنا متابعاً قوي احلديث، أو مثالً حديثاً آخر من هذا الراوي عن الزهري يف روايته 
طريق آخر غري طريق الزهرى يشهد هلذا احلديث فيسمى هذا شاهداً، وتتبعنا للطرق ألجل وجود متابع 

أي ألجل أن أنظر هل له من يتابعه )) ألعتربه: (( أو شاهد يسمى االعتبار، وهذا معىن قول اإلمام أمحد 
  . حديث شاهدأو له
***  

)١/٦٢(  

  

وهلذا عبد اهللا بن هليعة يكثر اإلمام أمحد من الرواية عنه يف املسند كثرياً جداً لكن عبد اهللا بن هليعة هذا 
من علم أنه مسع منه قبل احتراق كتبه كان حجة، ومن علم أنه مسع منه بعد ذلك كان مشكوكاً فيه 

له بعد احتراق كتبه، وإذا شككنا هل هو ممن مسع منه قبل أو وغري موثوق به؛ ألنه رمحه اهللا اختلفت حا
  .بعد ؛ فإننا نتوقف فيه بدون أن نرجح، لكن القسم الثاين نرجح أنه خطأ

* * *  
وكما أم يستشهدون ويعتربون حبديث الذي فيه سوء حفظ، فإم أيضاً يضعفون من حديث الثقة 

) علم علل احلديث: (( ور يستدلون ا، ويسمون هذاالصدوق الضابط أشياء تبني هلم غلطه فيها بأم
وهو من أشرف علومهم ، حبيث يكون احلديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف،إما 

وأنه صلى يف ) ٥٣(بسبب ظاهر؛ كما عرفوا أن النيب صلي اهللا عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حالل 
، ولكونه مل يصل مما وقع فيه )٥٤( لتزوجها وهو حمرم وجعلوا رواية ابن عباس) ٥٤(البيت ركعتني 

إنه اعتمر يف رجب مما وقع فيه : وعلموا أن قول ابن عمر) ٥٥(الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر 
  .الغلط

  الشرح
إذا مع أن هؤالء كلهم ثقات لكن الغلط ال يسلم منه أحد، وعلى هذا فالنيب صلي اهللا عليه وسلم 

إنه تزوجها وهو حالل، وكذلك قال ابو رافع وهو : تحالل؛ ألا هي بنفسها قالتزوج ميمونة وهو 
يف الكعبة فهذا ال شك فيه ثابت، : إنه تزوجها وهو حالل، وأما صالته يف البيت يعين: السفري بينهما

  .ونفي ابن عباس له حيمل على أنه نفى علمه به، وأما رواية أنه أعتمر أربع عمر فهو ثابت أيضاً
عمرة احلديبية ، والثانية عمرة القضاء، : عتمر أربع مرات؛ العمرة األويل فالنيب صلي اهللا عليه وسلم ا

العمرة اليت كانت مع حجه، فإنه كان قارناً، فهذه أربع عمر، ومل يعتمر : والثالثة عمرة اجلعرانة، والرابعة
 رضي اهللا إنه اعتمر يف رجب هذا مما وهم فيه: النيب عليه الصالة والسالم سواها أبداً، فقول ابن عمر



  .عنه
* * *  

)١/٦٣(  

  

  كنا يومئذ خائفني: وعلموا أنه متتع وهو آمن يف حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي
  .مما وقع فيه الغلط) ٥٦(

  الشرح
  عثمان رضي اهللا عنه ال يري التمتع ، ويقول إن الرسول عليه الصالة والسالم متتع؛

  .لرسول كان متتع وهو آمن ما يكون وليس فيه خوفألنه كان خائفاً، ولكن هذا ليس بصواب ، فإن ا
* * *  

، مما وقع فيه )٥٧(إن النار ال متتلئ حىت ينشئ اهللا هلا خلقاً آخر (( وأن ما وقع يف بعض طرق البخاري
  .الغلط وليس فيه خوف

  الشرح
اماً فيدخلهم هذا أيضاً مما نعلم أنه غلط وهو أن النار يبقى فيها فضل عمن دخلها، فينشئ اهللا هلا أقو

هل من مزيد؟ حىت يضع اهللا عليها : النار، فهذا ليس بصواب، بل النار ال تزال يوضع فيها وهي تقول
وألن النار لو أنشأ هلا أقواماً ) ٥٨( فيرتوي بعضها إىل بعض وتقول قط قط - سبحانه وتعاىل-رجله

ه ليس بصواب حىت وإن ورد يف صحيح إلحراقهم ا لكان ذلك منافياً للعدل والرمحه ، فهذا مما يعلم أن
  .البخاري، وقال هذا الراوي فيه وهم والطريق اآلخر اصح منه

* * *  
طرف من أهل الكالم وحنوهم ممن هو بعيد عن معرفة احلديث وأهله، ال : والناس يف هذا الباب طرفان

مة مقطوعاً ا عند مييز بني الصحيح والضعيف فيشك يف صحة أحاديث أو يف القطع ا مع كوا معلو
أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع احلديث والعلم به كلما وجد لفظاً يف حديث قد رواه ثقة أو رأي 

  .حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن جيعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته
  الشرح

)١/٦٤(  

  



 من الناس اليوم، فتجدهم يعتمدون على وهذا الذي قاله الشيخ أخرياً ، وحكم بأنه طرف يقع فيه كثري
ظاهر اإلسناد ، ويصححون احلديث بناء على ظاهره، وال ينظرون إيل األحاديث الصحيحة اليت تعترب يف 

إن مثل هذه األحاديث اليت ليست يف الكتب : السنة كاجلبال ، وهذه املسألة دائما أحذر منها، وأقول
ردت ولو بسند ظاهر الصحة وهي تعارض األحاديث الواضحة املعروفة املتلقاة عن أهل العلم إذا و

ال -البينة املتلقاة بالقبول ؛ فإنه ال ينبغي لإلنسان أن يعتمد عليها، فكما أننا ال نعتمد على ظاهر اإلسناد
فإنه جيب أن حنيل هذه املسائل إيل القواعد العامة يف الشريعة واألحاديث اليت -تصحيحاً وال تضعيفاً 

باالً راسية، فالشيخ اآلن بني رمحه اهللا أنه قد يكون السند صحيحاً واملنت غري صحيح كما سبق تعترب ج
من ذكر األوهام، كذلك بعض الناس الذين يدعون علم احلديث وام أهله ورجاله جتدهم يعتمدون 

  .على صحتهاعلى حديث رواته ثقة، وظاهره الصحة فيجعلونه معرضاً لألحاديث املتلقاة بالقبول املتفق 
** *  

حىت إذا عارض الصحيح املعروف أخذ يتكلف له التأويالت الباردة أو جيعله دليالً له يف مسائل العلم، 
  .مع أن أهل العلم باحلديث يعرفون أن مثل هذا غلط

وكما أن على احلديث أدلة يعلم ا أنه صدق، وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم ا أنه كذب ويقطع 
 ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو يف الفضائل، مثل حديث يوم بذلك مثل

عاشوراء، وأمثاله مما فيه أن من صلي ركعتني كان له كأجر كذا وكذا نبيا ، ويف التفسري من هذه 
املوضوعات قطعة كبرية مثل احلديث الذي يرويه الثعليب والواحدي والزخمشري يف فضائل سور القرآن 

  .سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم
والثعليب هو يف نفسه كان فيه خري ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد يف كتب التفسري من 

  .صحيح وضعيف وموضوع
  الشرح

  .حاطب الليل ال مييز بني الرطب واليابس ، وبني احلطب واحلية وغريها فيلتقط ما جيده
* * *  

)١/٦٥(  

  

احبه كأن أبصر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السالمة واتباع السلف، والبغوي تفسريه والواحدي ص
خمتصر من الثعليب، لكنه صان تفسريه عن األحاديث املوضوعة واآلراء املبتدعة واملوضوعات يف كتب 

  .التفسري كثرية
  الشرح



ومتقضى . والواحدي والبغوى  هلذه الكتب فتكلم عن الثعليب - رمحه اهللا-هذا تقومي من شيخ اإلسالم 
  .كالمه أن تفسري البغوي أحسن هذه التفاسري

هل سياق اإلسناد قبل احلديث املوضوع يربر اإلتيان به يف كتاب التفسري؟ فأقول : وإذا سأل أحدكم
هذا وإن كانت تربأ ذمته به لكنه ال ينبغي أن يأيت باملوضوعات ، هذا يف املوضوع ، أما الضعيف 

  . فاملوضوع ال ينبغي أن يأيت بهإذاً. فأهون
* * *  

وحديث على الطويل يف تصدقه خبامته يف ) ٥٩(منها األحاديث الكثرية الصرحية يف اجلهر بالبسملة 
  ).٦٠(الصالة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم 

  الشرح
 على حديث على الطويل ، وهذا احلديث روي من عدة طرق أخرجها - رمحه اهللا-تكلم املؤلف

إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصالةَ : (طربي وغريه يف تفسري قوله تعايلال
، وفحواها أن علياً رضي اهللا عنه مر به سائل يف حال ) ٥٥:املائدة) (ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ
وليس يصح شيء منها بالكلية : قال ابن كثري يف هذه الروايات. آليةركوعه فأعطاه خامته فرتلت ا

لضعف أسانيدها وجهالة رجاهلا، وعلق املرحوم الشيخ أمحد شاكر على هذه اآلثار اليت أخرجها الطربي 
  )).وهذه اآلثار مجيعاً ال تقوم ا حجة يف الدين: (( بقوله

وضوع هو املكذوب على الرسول صلى اهللا عليه  يرى أنه موضوع ، وامل- رمحه اهللا-وشيخ اإلسالم 
  .وسلم

، أذنك )١٢: احلاقة)(وتعيها أُذُنٌ واعيةٌ(، أنه على ) ٧: الرعد)(ولكُلِّ قَومٍ هاد: ( ومثل ما روي يف قوله
  .يا علي
  الشرح

)١/٦٦(  

  

 شك أن لكل قوم هادياً، والظاهر أن هذا من تفسري الرافضة ، فهم الذين يدسون مثل هذه األشياء، وال
لكن ليس هو على فقط، كل قوم يسر اهللا هلم من يهديهم ، وعلى رأس اهلداة الرسل عليهم الصالة 

  .هذه يف أي أذن واعية، تعي القول وتفهمه فهي داخلة يف هذه اآلية) وتعيها أُذُنٌ واعيةٌ. (والسالم
: بو نعيم وغريهم من حديث ابن عباس ، قال ملا نزلتومثل هذا ما أخرجه ابن جرير، وابن مردوية، وأ

(ِادمٍ هكُلِّ قَولو رذنم تا أَنمإِن )(وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده على صدره ) ٧: الرعد
بك يهتدي املهتدون من . أنت اهلادي يا على: أنا املنذر ، وأوما بيده إيل منكب على فقال: (( فقال



  ) .٦٢(وهذا احلديث فيه نكارة شديدة : ، قال احلافظ ابن كثري) ٦١(بعدي 
  فصل

  اخلالف الواقع يف التفسري من جهة االستدالل: يف النوع الثاين
وأما النوع الثاين من سبيب االختالف وهو ما يعلم باالستدالل ال بالنقل، فهذا أكثر ما فيه اخلطأ من 

 وتابعيهم بإحسان ، فإن التفاسري اليت يذكر فيها كالم هؤالء جهتني حدثتا بعد تفسري الصحابة والتابعني
وعبد بن ) ٦٤(ووكيع ) ٦٣(صرفا ال يكاد يوجد فيها شيء من هاتني اجلهتني، مثل تفسري عبد الرزاق 

وعبد الرمحن بن إبراهيم دحيم، ، ومثل تفسري اإلمام أمحد، وإسحاق بن راهوية ، وبقي بن ) ٦٥(محيد 
 بن املنذر ، وسفيان بن عيينه، وسنيد، وابن جرير، وابن أيب حامت، وأيب سعيد األشج، خملد ، وأيب بكر

  .وأيب عبد اهللا بن ماجه، وابن مردويه
  .قوم اعتقدوا معاين مث أرادوا محل ألفاظ القرآن عليها: 

من غري قوم فسروا القرآن مبجرد ما يسوغ أن يريده بكالمه من كان من الناطقني بلغة العرب : والثاين
  .نظر إىل املتكلم بالقرآن واملرتل عليه واملخاطب به

  الشرح

)١/٦٧(  

  

وهم الذين اعتقدوا شيئاً فأرادوا أن حيملوا معاين الكالم عليه، وهذا كما يكون يف : إذا القسم األول
اً مث العقائد واألمور العلمية يكون كذلك يف األحكام واألمور العملية، جتد الرجل يعتنق مذهباً معين

حياول أن يصرف معاين النصوص إيل ذلك املعىن املعني الذي كان يعتنقه سواء يف أمساء اهللا وصفاته، أو 
  .يف التوحيد، أو ما أشبه ذلك

يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه : (يقول أنا أجيز التوسل حىت باجلن والشياطني، ألن اهللا يقول: فمثالً
فأتوسل بكل شيء ، وكذلك أيضاً ينكر صفات اهللا عز وجل ويقول ) ٣٥: املائدة)(لَيه الْوسيلَةوابتغوا إِ

وأنا إذا أثبت الصفة مثلت، يكون معتقداً هذا ) ١١:الشوري ) (لَيس كَمثْله شيٌء( ألن اهللا يقول 
  .االعتقاد مث حيمل القرآن على ذلك

 لكنه يفسر القرآن حبسب ما يدل عليه اللفظ، بقطع النظر به وهو ليس عنده اعتقاد سابق: القسم الثاين
اهللا، وعن املرتل عليه وهو الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وعن املخاطب به وهم املرسل إليهم، ينظر إيل 
الكالم من حيث هو كالم فقط، وهذا أيضاً خطأ، فإنه بال شك عند مجيع الناس أن الكالم خيتلف معناه 

  .تكلم به، وحبسب املخاطب به أيضاًحبسب امل
فمثالً لو جاءتك كلمة نابية من شخص حمترم، وجاءتك مثل هذه الكلمة من شخص ساقط فإن كلمة 



األول أشد تاثرياً، ألن كلمة احملترم هلا وزن، فإذا وصفين بعيب مثالً فمعناه أنه حط من قدري، لكن إذا 
  .مع أن الكلمة واحدة. ثرياً جاء شخص ساقط يسب كل أحد وسبين فلن يهمين ك

 وهو -ورجيل تصغري رجل!  واهللا هذا رجيل : كذلك أيضاً، لو أن واحداً تكلم مع شخص فقال
  .يتحدث عن صيب صغري، صارت مدحاً له، ولكن لو قاهلا لرجل عاقل كبري صارت ذماً

غر تكون أحياناً معناها إذاً فالكلمة الواحدة جتدها ختتلف حبسب املخاطب ا، حىت إن الكلمة اليت تص
  :عظيماً وكبرياً كما قيل

  وكل أناس سوف تدخل بينهم
  دويهية تصفر منها األنامل

)١/٦٨(  

  

فبعض الناس يأخذ القرآن واحلديث ويفسره حبسب ما يقتضيه ذلك اللفظ الظاهر بقطع النظر عن 
  .املتكلم به واملخاطب واملرتل عليه وقرائن األحوال، وهذا خطأ

* * *  
ألولون راعوا املعىن الذي من غري نظر إيل ما تستحقه ألفاظ القرآن من الداللة والبيان واآلخرون فا

راعوا جمرد اللفظ وما جيوز أن يريد به عندهم العريب من غري نظر إىل ما يصلح للمتكلم به والسياق 
ما يغلط يف ذلك الذين الكالم ، مث هؤالء كثرياً ما يغلطون يف احتمال اللفظ لذلك املعين يف اللغة ك

قبلهم، كما أن األولني كثرياً ما يغلطون يف صحة املعين على الذي فسروا به القرآن كما يغلط يف ذلك 
  .اآلخرون ، وإن كان نظر األولني إيل املعىن أسبق ، ونظر اآلخرين إيل اللفظ أسبق

  الشرح
 احمليطة به، من حال املتكلم به ولكن الواجب على اإلنسان أن ينظر إىل اللفظ وينظر إىل قرائنه

واملخاطب واملرتل عليه وما أشبه ذلك ، وهذا شيء معروف لكل أحد؛ بل إن الكالم خيتلف حىت يف 
نربات املتكلم، فلو تكلم مثالً بعنف وامحرار عني وانتفاخ أوداج وانتشار شعر فليس كمن تكلم دوء 

  .، جتد األول كأمنا يرمي بشرر والثاين ليس كذلك
قسم ينظرون إىل املعىن لكن حياولون أن جيعلوه على ما : فالشيخ رمحه اهللا هنا جعلهم على قسمني

يريدونه هم، وقسم ينظرون إيل اللفظ فقط، ليس عندهم اعتقاد سابق لكن ينظرون إىل جمرد اللفظ 
ظ، ويقصد فهؤالء ينظرون إيل املعىن وهؤالء ينظرون إيل اللف. بقطع النظر عن األحوال والقرائن

  .باألولني الذين عندهم اعتقاد القسم األول
* * *  



واألولون صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة حيملونه على ما مل يدل عليه ومل 
ويف كال األمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من املعىن باطالً فيكون خطؤهم يف الدليل . يرد به

 وقد يكون حقا فيكون خطؤهم يف الدليل ال يف املدلول، وهذا كما أنه وقع يف تفسري القرآن واملدلول،
  .فإنه وقع أيضاً يف تفسري احلديث

)١/٦٩(  

  

فالذين أخطأوا يف الدليل واملدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا خيالف احلق الذي عليه 
  .سلف األمة وأئمتهااألمة الوسط الذين ال جيتمعون على ضاللة ك

وعمدوا إيل القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات علي مذهبهم وال داللة فيها، وتارة 
  .يتأولون ما خيالف مذهبهم مبا حيرفون به الكلم عن مواضعه

  الشرح
 خيالف والفرق بني األمرين أم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم وال داللة فيها، وتارة يتأولون ما

لَيس كَمثْله : ( ونضرب مثالً لذلك باملعطلة ، حيث يقولون . مذهبهم وحيرفون الكالم عن مواضعه
، هذا يدل على أننا ال نثبت أي صفة تكون للمخلوق، وليس صحيحاً أن اآلية تدل على ما )شيٌء 
فهم يثبون هذا لكن حيرفونه، . ةالقدرة أو النعم: إن املراد باليد: وتارة حيرفون الكلم فيقولون. قالوا

  .فتارة حيملون اللفظ، ما ال حيتمله ، وتارة يصرفونه عن معناه

)١/٧٠(  

  

ومن هذا ما وقع أخرياً من أولئك الذين فسروا القرآن مبا يسمي باإلعجاز العلمي، حيث كانوا حيملون 
 القرآن حق ومن اهللا عز القرآن أحياناً ما ال يتحمل، صحيح أن هلم استنباطات جيدة تدل على أن

وجل، وتنفع يف دعوة غري املسلمني إيل اإلسالم ممن يعتمدون على األدلة احلسية يف تصحيح ما جاء به 
: إن قوله تعايل: الرسول عليه الصالة والسالم ، لكنهم أحياناً حيملون القرآن ما ال يتحمله، مثل قوهلم

)تاس سِ إِنالْإنو الْجِن رشعا مفُذُونَ إِلَّا ينفُذُوا ال تضِ فَانالْأَرو اتاومأَقْطَارِ الس نفُذُوا منأَنْ ت متطَع
لْطَان( ، إن هذا يعين الوصول إىل القمر وإىل النجوم وما أشبه ذلك ، ألن اهللا قال) ٣٣:الرمحن) (بِس :

لْطَانفُذُونَ إِلَّا بِسنوهذا ال شك أنه حتريف، وأنه حرام ان يفسر كالم اهللا .والسلطان عندهم العلم) ال ت 
أَنْ :( مث إنه يقول. ذا، ألن من تدبر اآلية وجدها تتحدث عن يوم القيامة، والسياق كله يدل على هذا

وا إيل وهؤالء ما نفذوا من أقطار السموات ، بل ما وصل) تنفُذُوا من أَقْطَارِ السماوات والْأَرضِ فَانفُذُوا



  .وهؤالء مل يرسل عليهم) يرسلُ علَيكُما شواظٌ من نارٍ ونحاس:(السماء ، وأيضاً يقول
واحلاصل أن من الناس من يتجاوز ويغلو يف إثبات أشياء من القرآن ما دل عليها القرآن، ومنهم من 

ال صرفاً وال . السابقون وال نقبلهيفرط وينفي أشياء دل عليها القرآن ، لكن يقول هذا ما قاله العلماء 
عدالً ، وهذا خطأ أيضاً، فإذا دل القرآن على ما دل عليه العلم اآلن من دقائق املخلوقات ، فال مانع 

  .من أن نقبله وأن نصدق به إذا كان اللفظ حيتمله، أما إذا كان اللفظ ال حيتمله فال ميكن أن نقول به
* * *  

وهذا كاملعتزلة مثالً . افض واجلهمية واملعتزلة والقدرية واملرجئة وغريهمومن هؤالء فرق اخلوارج والرو
  .فإم من أعظم الناس كالماً وجداالً

  الشرح

)١/٧١(  

  

  .فاخلوارج مثالً يأخذون بنصوص الوعيد وما ظاهره الكفر، فيكفرون املسلمني بالكبائر
، املراد )١٩:الرمحن) (ج الْبحرينِ يلْتقيانمر: (والرافضة حيرفون القرآن أيضاً فيقولون يف قوله تعايل

. املراد ا بنو أمية) ٦٠: االسراء)) (والشجرةَ الْملْعونةَ في الْقُرآن(( بذلك على وفاطمة، ويقولون 
فهم حيرفون الكلم عن مواضعه يف تفسري اآليات الدالة على -والعياذ باهللا-وهلم تفاسري غريبة منكرة 

  .لذم وتأويلها إيل خصومهم، واآليات الدالة على املدح جيعلوا ملن ينتصرون هلما
 أصحاب اجلهم بن صفوان حيرفون كل آيات الصفات، ألم يعتقدون - والعياذ باهللا-وكذلك اجلهمية 

إنه ليس له اسم وال صفة وأما هذه : أن اهللا ليس له صفة، وأن أمساءه جمرد إعالم، ومنهم من يقول
 فَهدى اللَّه الَّذين آمنوا لما ْ)ألمساء فهي أمساء ملخلوقاته، ليست أمساء له وعلى كل حال احلمد هللا ا

بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُوا فتوأما املعتزلة أصحاب واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد فهم )٢١٣: البقرة)(اخ ،
ناس كالماً وجداالً؛ ألم دائماً يرجعون إيل العقل وال كما قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا من أعظم ال

يعبؤن بالنصوص إطالقاً، حىت فيما ال تدركه العقول حيكمون العقل، والقاعدة عندهم يف الصفات 
إن ما أثبته العقل فهو ثابت سواء كان موجوداً يف الكتاب والسنة أو مل يكن موجوداً، وما نفاه : يقولون

ء كان موجوداً يف الكتاب والسنة أم ال ، وما ال يقتضي العقل إثباته وال نفيه ، العقل فهو منفي سوا
ال نثبت إال ما أثبته العقل ، وبعضهم توقف فيه ، فما دام العقل ال يدل على : فأكثرهم نفاه ؛ ألنه قال 

م ، ولكنها أقوال إثباته وال نفيه نتوقف ، وهم جيادلون يف هذا جداال عظيماً ، وإذا رأيتهم تعجبك أقواهل
  :باطلة ، كما قيل فيها 



  حجج افت كالزجاج ختاهلا
  حقا وكل كاسر مكسور

)١/٧٢(  

  

فهم يتناقضون فتجد الواحد منهم يرى أن من الواجب أن يوصف اهللا بكذا ، واآلخر يرى أنه من 
  .املستحيل أن يوصف اهللا بكذا ، وتناقض األقوال يدل على بطالا 

 على أصول مذهبهم ، مثل تفسري عبد الرمحن بن كيسان األصم شيخ إبراهيم بن وقد صنفوا تفاسري
إمساعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي ، ومثل كتاب أيب على اجلبائي ، والتفسري الكبري للقاضي 
عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين ، واجلامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماين ، والكشاف أليب القاسم 

  .لزخمشري ، فهؤالء وأمثاهلم اعتقدوا مذاهب املعتزلة ا
  الشرح

الكشاف أليب القاسم الزخمشري كتاب معروف متداول ، وهو جيد يف اللغة والبالغة ، لكنه على 
أصول املعتزلة مثل ما قال الشيخ ، وال تكاد تعرف كالمه يف ذلك إال إذا كان عندك علم مبذهب 

جلماعة ؛ ألنه رجل جيد وبليغ ، يدخل عليك الشيء وأنت ال تشعر به ، املعتزلة ومذهب أهل السنة وا
فَمن زحزِح عنِ : ( قال : حىت كأنك تظن أن هذا هو الكالم الصحيح السداد ، لكن فيه بالء ، فمثال 

فَاز ةَ فَقَدنلَ الْجخأُدارِ ووالنجاة من فوز أعظم من دخول اجلنة : ، قال أي ) ١٨٥: آل عمران)(الن
لكنه يريد نفي رؤية اهللا عز وجل ؛ ألن رؤية اهللا عز وجل أعلى شيء ، . وهذا كالم طيب ! النار ؟ 

، فأنت إذا قرأت هذا الكالم فستجده ) ٢٦: يونس)(للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ : ( كما قال تعاىل 
جاة من النار ، ولن تدري أن هذا الرجل يشري إىل صحيحا ، فليس هناك فوز أعظم من دخول اجلنة والن

وله أشياء . أنه ال رؤية ، وأن اهللا ال يرى ؛ ألن رؤية اهللا اعظم من دخول اجلنة ، وأعظم من كل شيء 
إذا مل يكن عندك حذر منه ومعرفة بأصول املعتزلة ، وأصول أهل . عجيبة وتصرف يتالعب بالعقول 

هذا إذا تكلم فيما يتعلق بأمساء اهللا وصفاته وما يتعلق مبذهبهم ، أما إذا . السنة واجلماعة ، فإنك تضل 
  .تكلم يف البالغة والعربية فهو جيد 

)١/٧٣(  

  

التوحيد ، والعدل ، واملرتلة بني املرتلتني ، وإنفاذ الوعيد ، واألمر : وأصول املعتزلة مخسة يسموا هم 
  .وحيد اجلهمية الذي مضمونه نفي الصفات وتوحيدهم هو ت. باملعروف والنهي عن املنكر 



  الشرح
  .ولكن التوحيد الذي يريدون له معىن آخر . حنن نوحد اهللا ونقول من أصولنا التوحيد : فهم يقولون 

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإحسان : (العدل ، والعدل أيضا أصل عظيم ، قال تعاىل : وكذلك أيضا 
  ) .٩٠: النحل)(

هناك رجل حمافظ : املرتلة بني املرتلتني ، ولكي نعرف هذا األصل عندهم نضرب مثال فنقول : والثالث 
فهل . كافر : على الطاعات متجنب للمعاصي ، ورجل آخر يفعل الكبائر وهو مؤمن ، ورجل ثالث 

ائر يصري يف مرتلة بني إذا هذا املؤمن الذي يفعل الكب: بال ، يقولون : جتعل الثالثة سواء ؟ فإذا أجبتهم 
  .املرتلتني ، فال نقول مؤمن وال كافر 

إن اهللا عز وجل يتوعد على فعل املعاصي اليت ال : أما األصل الرابع فهو إنفاذ الوعيد ، فهم يقولون 
غَضب اللَّه علَيه ولَعنه ومن يقْتلْ مؤمناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خالداً فيها و: ( خترج من اإلسالم مثل 
ثالثة ال يدخلون اجلنة مدمن اخلمر ، قاطع الرحم ، : (( ، ومثل ) ٩٣:النساء) (وأَعد لَه عذَاباً عظيماً

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم : (( ، ومثل ) ٦٦))(واملنان مبا أعطى 
فيقولون حنن ننفذ هذا الوعيد ؛ ). ٦٧)) (سبل واملنان واملنفق سلعته باحللف الكاذب امل: عذاب أليم 

  .ألن الذي قال هذا الوعيد اهللا عز وجل وهو قادر فالبد من إنفاذه ، فهم يقولون ننفذ الوعيد 
روف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وهذا من أصوهلم ، ونعم األصل األمر باملع: واألصل اخلامس 

والنهي عن املنكر ، لكن سيأتينا ما يريدون ما من معىن باطل ، وما يلبسون به على الناس ، فهذه 
  .األصول إذا قرأا تقول هذه أصول حق لكن عندما تفسر جتد أا باطلة 

)١/٧٤(  

  

إن وتوحيدهم هم توحيد اجلهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغري ذلك ، قالوا إن اهللا ال يرى ، و
وإنه ال يقوم به علم وال قدرة وال حياة وال مسع وال بصر . القرآن خملوق ، وإنه تعاىل ليس فوق العامل 
  .وال كالم وال مشيئة وال صفة من الصفات 

  الشرح
وحد اهللا ، يعين جرده من صفاته ؛ : وعلى هذا صار التوحيد عندهم جتريد اهللا من صفاته ، يقولون 

على النفي : مثلته بغريه وحينئذ مل تكن موحدا ؛ ألن التوحيد مبناه على أمرين ألنك إذا أثبت له صفة 
واإلثبات ؛ ألنه من وحد يوحد ، فال توحيد يف إثبات فقط وال توحيد يف نفي فقط ، ألن النفي ارد 

  .تعطيل ، واإلثبات ارد ال مينع املشاركة ، فال توحيد إال بنفي وإثبات 
 ، فهذا نفي ، وذا فقد نفيت القيام عن كل أحد فهو تعطيل ، وإذا قلت زيد قائم ال قائم: فإذا قلت 



وإذا قلت ال قائم إال زيد . فهذا إثبات ، لكن ال مينع املشاركة ، قد يكون عمرو قائما ، وخالد قائما 
  .صار اآلن توحيدا ، وجعلت القائم واحدا وهو زيد 

لون إن التوحيد أن ال تثبت هللا صفة أبدا ـ نسأل اهللا العافية ـ فهؤالء يقو. ومثل ذلك ال إله إال اهللا 
  .فال مسع وال بصر وال قدرة وال حياة وال علم وال شيء أبدا 

وأما عدهلم فمن مضمونه أن اهللا مل يشأ مجيع الكائنات وال خلقها كلها وال هو قادر عليها كلها ؛ بل 
ا وال شرها ، ومل يرد إال ما أمر به شرعاً ، وما سوى ذلك عندهم أن أفعال العباد مل خيلقها اهللا ال خريه

  .فإنه يكون بغري مشيئته 
  الشرح

)١/٧٥(  

  

إن اهللا ال يشاء كل شيء ، وأفعال العباد ال يشاؤها ، وال خلق كل : يقولون . وهذا هو العدل عندهم 
لم ، فإذا قلنا مل يشاؤه ومل لو كان اهللا يشاء أفعال العباد وخيلقها مث يعذم فهذا ظ: يقولون . شيء 

وهذا لو تأيت به لعامي وحتدثه ذا . خيلقها ، ويعذم ألم هم الذين شاؤوها أوجدها صار ذلك عدال 
احلديث وافقك فورا ، وقال هذا صحيح ، كيف اهللا يشاء أفعاهلم وخيلق أفعاهلم مث يعذم عليها ، فهم 

  .شأ أفعال العبد وال خلقها إذا فاهللا عز وجل مل ي. هذا ظلم : قالوا 
هذا يف احلقيقة تعطيل وتنقص للخالق ؛ أن يكون يف ملة ما ال يشؤه وال : ونقول هلم رداً على قوهلم 

اللَّه خالق كُلِّ : (يريده ، أو أن يكون هناك خلق مل يقم به ، وليس اهللا هو الذي خلقه ، وهذا معىن قوله 
  .معقول ، ومنقول :  الظلم منتف بأمرين إن:، مث نقول ) ٦٢: الزمر)(شيء

أما املعقول فألن اهللا سبحانه وتعاىل أعطى اإلنسان عقالً يدرك به ويعرف به ما يضره وينفعه ، وهو ليس 
  .كالبهيمة ؛ بل له عقل يتصرف به ، ومل حيجزه عن عقله أبداً 

رسالً مبشرِين ( ام عليه احلجة وأما املنقول فقد أرسل إليه الرسل ، وبني له احلق من الباطل ، وأق
  ) .١٦٥: النساء)(ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ 

ال تفعل مث تفعل فيعاقبك فهذا : والظلم احلقيقي أن يقول لك افعل ، مث تفعل مث يعاقبك ، أما أن يقول 
ال تفعل مث فعل فعاقبه لعده الناس عدال وتقوميا هلذا االبن ، : ال قال لولده ليس ظلما أبداً ، ولو أن رج

  .فانظر إىل تلبيسهم ـ والعياذ باهللا ـ وجمادلتهم ، وإىل باطلهم 

)١/٧٦(  

  



األمر : إن اهللا تعاىل ال يريد إال ما أمر به فقط ، فجعلوا اإلرادة مبعىن األمر ، أي : مث هم يقولون 
باطل ، لو قلنا إنه ال يريد إال ما أمر به شرعا لكان أكثر الناس يعملون بغري إرادته ؛ الشرعي ، وهذا 

ألن تسعمائة وتسعاً وتسعني باأللف كلهم ال ينفذون مراد اهللا الشرعي ، وال شك أن هناك فرقا بني 
  .الرضا التابع لألمر وبني املشيئة الشاملة ملا أمر به وما مل يأمر به

***  
  .على ذلك متأخروا الشيعة ؛ كاملفيد ، وأيب جعفر الطوسي وأمثاهلما وقد وافقهم 

  الشرح
عرب الشيخ ـ رمحه اهللا ـ هنا بالشيعة وكان فيما سبق يعرب بالروافض ، فهم شيعة حبسب قوهلم إم 

شيعة لعلي بن أيب طالب ، وهم روافض ألم رفضوا زيد بن علي بن احلسني رمحه اهللا حني اجتمعوا إليه 
ما تقول يف أيب بكر وعمر فأثىن عليهما خريا وقال مها وزيرا جدي ، يعين جبده الرسول عليه :  وقالوا ،

  .فلما قال ذلك رفضوه واعتزلوه ومن مث مسوا رافضة . الصالة والسالم 
 ومن آمن من آل البيت -رضي اهللا عنه-واحلقيقة أن أهل السنة واجلماعة هم شيعة علي بن أيب طالب 

: التوبة)(والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ : ( املؤمن هو ويل لكل مؤمن ، قال اهللا تعاىل ؛ ألن 
، فكل من كان أكثر إميانا باهللا عز وجل ، فإنه أكثر والية للمؤمنني من آل البيت ولغريهم ، ) ٧١

إليه من هذه األقوال الباطلة ، بل إنه ـ رضي وعلي بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ برئ مما ينسب 
أنت اهللا ـ نعوذ باهللا ـ فما صرب ، وأمر : اهللا عنه ـ حرق غاليتهم بالنار ، ملا جاءوا إليه وقالوا له 

باألخاديد فخدت وباحلطب فجمع مث ألقاهم يف النار شر قتلة ،والعياذ باهللا ألم جعلوه إهلاً ، والذين ال 
للفظ قد جيعلونه إهلاً باملعىن ، ويعتقدون أنه مدبر للكون ، وأنه ما من ذرة يف األرض وال جيعلونه إهلا با

  .يف السماء إال والذي يدبرها علي بن أيب طالب قطب األقطاب 

)١/٧٧(  

  

نشهد اهللا عز وجل على حمبة املؤمنني من آل البيت ، ونرى أن املؤمن من : وعلى كل حال فنحن نقول 
قرابته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : إميانه ، والثاين : احلق األول : قان علينا آل البيت له ح

ونرى أم ما شرفوا إال لقرم من الرسول عليه الصالة والسالم ، وليس الرسول هو الذي شرف م 
وهي القرب - ؛ بل هم شرفوا بقربه ، ونرى أيضا أم مراتب ومنازل ، وأم وإن متيزوا ذه اخلصيصة

 فال يعين ذلك أن هلم الفضل املطلق على من فضلهم يف العلم -من الرسول عليه الصالة والسالم
واإلميان ، فأبوبكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم هؤالء أفضل من علي بن أيب طالب الفضل املطلق ، 

ت ، لكن هذا ال يلزم وإن كان علي ابن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ ميتاز عنهم يف بعض اخلصوصيا



  .منه التفضيل املطلق ؛ ألن هناك فرقا بني اإلطالق وبني التقييد 
وبالنسبة إلحراقهم بالنار فهو ـ رضي اهللا عنه ـ رأى أن هذا أعظم عقوبة ، مثل ما فعل أبو بكر 

 وهلذا رضي اهللا عنه يف األمر بتحريق اللوطي ، وإن كان اإلنسان قد خيفى عليه بعض الشيء أحيانا ،
من : (( لو أنه يف مقام علي بن أيب طالب لقتلهم ؛ لقول النيب صلي اهللا عليه وسلم : قال ابن عباس 

) ٦٩(وما أحرقتهم بالنار ؛ ألن النيب صلي اهللا عليه وسلم ى أن يعذب بالنار) ٦٨))(بدل دينه فاقتلوه 
  .لعيب واخلطأ ما أسقط ابن أم الفضل على اهلنات يعين على ا: ، فقيل إنه قال 

***  
أليب جعفر هذا تفسري على هذه الطريقة لكن يضم إىل ذلك قول اإلمامية االثين عشرية ، فإن املعرتلة 

  .ليس فيهم من يقول بذلك ، وال من ينكر خالفة أيب بكر وعمر وعثمان وعلي 
ل الكبائر شفاعة وال ومن أصول املعتزلة مع اخلوارج إنفاذ الوعيد يف اآلخرة ، وأن اهللا ال يقبل يف أه

وال ريب أنه قد رد عليهم طوائف من املرجئة والكرامية والكالبية وأتباعهم . خيرج منهم أحداً من النار 
  .فأحسنوا تارة وأساؤوا أخرى حىت صاروا يف طريف نقيض كما قد بسط يف غري هذا املوضع 

  الشرح

)١/٧٨(  

  

 ولكن يكون يف طريف نقيض مع اآلخرين فيأيت هو وهذا يكون أحيانا يرد بعض الناس على بعض البدع
أيضاً ببدعة ، مثل ما ذهب إليه بعض الناس من أنه ينبغي يف عاشوراء التوسعة على األهل وإدخال 

الفرح والسرور ، ليقابلوا بذلك الرافضة الذين جيعلون يوم عاشوراء يوم غم وحزن ، وهذا خطأ ؛ ألن 
 بل يكفي يف البدعة منعها ، بأن توضح أن هذا غري مشروع ، وأن كل البدعة ال جيوز أن تقابل ببدعة ؛

  .بدعة ضاللة ، وأما أن حتدث شيئا يقابلها فال ميكن هذا ، وال ينفع وال يذهب البدعة إال السنة فقط 
***  

واملقصود أن مثل هؤالء اعتقدوا رأيا مث محلوا ألفاظ القرآن عليه ، وليس هلم سلف من الصحابة 
  .ني هلم بإحسان وال من أئمة املسلمني ، وال يف رأيهم وال يف تفسريهم والتابع

تارة من : وما من تفسري من تفاسريهم الباطلة إال وبطالنه يظهر من وجوه كثرية ، وذلك من جهتني 
العلم بفساد قوهلم ، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن ، إما دليال على قوهلم أو جوابا على 

  .ارض هلم املع
ومن هؤالء من يكون حسن العبارة فصيحاً ويدس البدع ، يف كالمه ـ وأكثر الناس ال يعلمون ـ 

كصاحب الكشاف وحنوه ، حىت إنه يروج على خلق كثري ، ممن ال يعتقد الباطل من تفاسريهم الباطلة 



ه من تفسريهم ما يوافق ما شاء اهللا ، وقد رأيت من العلماء املفسرين وغريهم من يذكر يف كتابه وكالم
  .أصوهلم اليت يعلم أو يعتقد فسادها وال يهتدي لذلك 

  الشرح
ذلك ألم كانوا أقوياء يف األساليب ، فتجد ظاهر كالمهم أنه جيد وليس فيه شيء ، لكنهم يدسون فيه 

ا السم ، فهؤالء الذين ينقلون من تفاسريهم ما ينقلون وهم يعلمون فساد قوهلم هؤالء قد اغترو
بأساليبهم وألفاظهم ومل يهتدوا إىل ما كانوا عليه من الباطل ، وقد سبق لنا أن بينا أن سبب ذلك أم 

  .كانوا يعتقدون رأياً مث يستدلون لرأيهم، أو يستدلون بنصوص الكتاب والسنة على ما ال تدل عليه 
***  

)١/٧٩(  

  

 الفالسفة مث القرامطة وغريهم فيما هو مث إنه بسبب تطرف هؤالء وضالهلم دخلت الرافضة اإلمامية مث
أبلغ من ذلك ، وتفاقم األمر يف الفالسفة والقرامطة فإم فسروا القرآن بأنواع ال يقضي منها العامل 

  .ومها أبو بكر وعمر ) ١:املسد) (تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب: (عجبا ، فتفسري الرافضة كقوهلم 
  الشرح

 وهذا مما يدل على أن الرافضة - نسأل اهللا العافية - وعمر اليدين ، يدان أليب هلب يعين جيعلون أبا بكر
يف احلقيقة عندهم من الغل واحلقد على الصحابة رضي اهللا عنهم ؛ بل وعلى دين اإلسالم ما يتسترون 

عداوة بظاهر حاهلم من أم مسلمون وأم أهل اإلسالم ، وهم والعياذ باهللا يف باطن أمرهم من أشد 
وبغضاً ألصحاب الرسول عليه الصالة والسالم ، فرجل يقول إنه مؤمن وإنه مسلم ، مث يقول إن هذه 

اآلية نزلت يف أيب بكر وعمر، ومها أشرف األمة على اإلطالق ، فإذا كانت مثل هذه اآليات ترتل فيهما 
  .فما بقي للمسلمني شأن بعد ذلك 

***  
  ، أي بني أيب بكر وعمر وعلى يف اخلالفة) ٦٥: الزمر)( عملُك لَئن أَشركْت لَيحبطَن( و
.  

  الشرح
ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك (واملراد لئن أشركت باهللا يف عبادته 

الثة يف اخلالفة ، يعين لئن جعلتهم خلفاء فإن لئن أشركت بني هؤالء الث: ، وهم يقولون ) ٦٥: الزمر)(
  .عملك يبطل ، وعلى هذا فقد حرفوا القرآن أعظم حتريف ،والعياذ باهللا 



  .هي عائشة حسب زعمهم ) إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرة( 
  الشرح

)١/٨٠(  

  

إن املراد عائشة أمرنا اهللا تعاىل أن : واقاتلهم اهللا ، فالذي يقول هذا هو موسى لقومه ، ومع ذلك قال
نذحبها ، وعندي أن أي إنسان يرى مثل هذه التفاسري ، ال يشك يف كفرهم والعياذ باهللا ، وال يشك 

وإِذْ قَالَ موسى لقَومه إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ (أم حىت ما عندهم حياء من اهللا وال يستحيون من عباد اهللا 
ذْبةًتقَروا بأين عائشة من موسى حىت يرتل كالم رب العاملني على هذه املعاين ؟ ) ٦٧: البقرة)(ح ،  

  .هذا قول الرافضة املتقدمني ، وكذلك املتأخرين ، فإم يأخذون عنهم وجيادلون عنهم
راً عجبا وليس بصحيح قول من يقول إن الرافضة املتقدمني يرون إمامة أيب بكر وعمر ، فإين قد رأيت أم

إن أبا بكر كافر، وعمر كافر وعثمان كافر، وعلي كافر ، : منهم ، لكن ليس من كلهم حيث يقول
الثالثة األولون قالوا كفرة ألم ظلمة ، والرابع علي، ألنه مل يدافع عن احلق واستسلم للباطل ، فكفر 

  .برضاه بالباطل 
  . ، طلحة والزبري )١٢: التوبة)(فَقَاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ ( و 

  الشرح
وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم من بعد عهدهم وطَعنوا في دينِكُم فَقَاتلُوا أَئمةَ : (وهذا ال يستقيم ، يقول تعاىل 

هذا يف املعاهدين الذين عاهدهم الرسول عليه الصالة والسالم ، واحلكم  ) ١٢: التوبة)(الْكُفْرِ 
غريهم بالقياس ، واآلية ليست ملا أراد هؤالء احملرفون والعياذ باهللا ، لكنهم ال يبالون وال ينسحب على 

  .يستحيون ال من اهللا وال من عباد اهللا وال من أحد 
احلسن ) ٢٢: الرمحن)(اللُّؤلُؤ والْمرجانُ( ، علي وفاطمة ، و) ١٩:الرمحن) (مرج الْبحرينِ يلْتقيان(و

  .ني واحلس
  الشرح

)١/٨١(  

  

) انيقلْتنِ ييرحالْب جر١٩(م (انيغبال ي خزرا بمهنيب)٢٠ (انكَذِّبا تكُمبآالِء ر فَبِأَي) (٢١ ( جرخي
بينها برزخ إذا كان بينهما برزخ ال يبغيان فهل علي مع فاطمة بينه و) الرمحن) (منهما اللُّؤلُؤ والْمرجانُ

 يقضي العامل منها العجب من سوء الفهم وسوء -رمحه اهللا-؟ لكن هذه سخافة مثل ما قال الشيخ 



  .بني سوء الفهم وبني سوء القصد : القصد ، فتفاسريهم هذه جامعة بني أمرين 
ى عند واملراد بالبحرين كما قال العلماء معناه املاحل والعذب ، والربزخ الذي بينهما قيل إنه ما ير

مصب النهر يف البحر فإن النهر يأيت مندفعا بقوة ويكون أمامه كاحلاجز فال ميتزج بالبحر عند املصب ، 
إن املراد بالربزخ الذي بينهما هو اليابس من األرض ، وأن هذا من قدرة اهللا : وقال بعض أهل العلم 

وال يبغي .  حىت ال يبغي عز وجل ألن األرض كروية وكيف أن اهللا عز وجل أمسك هذا البحر فيها
إن هذا الربزخ هو برزخ دقيق بني البحر احمليط والبحار : مبعىن ال يطغى على اليابس وقال بعضهم 
فبينها برزخ ، ويقولون إنه حيس به باألمساك اليت تعيش يف هذا . األخرى اليت تعترب كاخللجان بالنسبة له 

 أا متنوعة على الرغم من أا متالصقة ، فبينهما برزخ وال تعيش يف الثاين أو بالعكس ، وهذا يدل على
.  

فهذه ثالثة أقاويل يف معىن هذا ، ومل يقل ا حد من أهل العلم ـ ال السابقون وال الالحقون ـ إن املراد 
  .به فاطمة وعلي بن أيب طالب ، لكن هذه من خرافات الرافضة والعياذ باهللا 

 )ف اهنيصٍء أَحيكُلَّ شبِنيٍوامٍ ميف علي بن أيب طالب :) ١٢يس )(ي إِم.  
  الشرح

)١/٨٢(  

  

أي يف كتاب يأمت به اإلنسان ويأخذ به ويراه ) وكُلَّ شيٍء أَحصيناه في إِمامٍ مبِنيٍ( أين هذا من اللفظ ؟ 
مظهر ويشاهد عمله ، فأين هذا من علي بن أيب طالب ؟ لكن هم يقولون علي إمام ومبني وفصيح و

للحق ، فكل شيء أحصاه اهللا يف هذا الرجل ، وكل شيء أحصيناه يف إمام مبني ، وهذا واضح يف أم 
يدعون أن علي بن أيب طالب يعلم الغيب ؛ألم يقولون كل شيء أحصيناه وأين مكانه ؟ يف هذا اإلمام 

علم الغيب والشهادة ما ، أي كائن يف هذا اإلمام ، فعلى هذا يعتقدون أن عند علي بن أيب طالب من 
  .عند اهللا، فكل ما أحصاه اهللا من األمور فإنه كائن يف هذا اإلمام يف علي بن أيب طالب 

  .، علي بن أيب طالب  ) ١،٢:النبأ) (عنِ النبأ الْعظيمِ) ١) (عم يتساَءلُونَ(
  الشرح

إن هذا علي ابن أيب طالب :يقولون ) لَّذي هم فيه مختلفُونَا ) ٢(عنِ النبأ الْعظيمِ) ١) (عم يتساَءلُونَ(
ألن الناس خمتلفون فيه ما بني مادح وقادح وحمب ومبغض ، ولكن هل علي نبأ أم منبأ به ؟ مث هذا 

أيب كائن ألنه مل يقل الذي هم فيه خيتلفون أو سيختلفون ، وعلي بن ) الَّذي هم فيه مختلفُونَ( اخلالف 
  .طالب حني نزلت اآلية ما اختلف الناس فيه 

) إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ( 



 خبامته يف الصالة ، هو علي ، ويذكرون احلديث املوضوع بإمجاع أهل العلم ، وهو تصدقه) ٥٥:املائدة(
)٧٠.(  

  الشرح

)١/٨٣(  

  

املقصود كل مؤمن فهو ويل هللا ورسوله ، ) إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا ( وليس ذلك بصحيح 
 أنا أوىل : ((، والرسول عليه الصالة والسالم يقول ) ٢٥٧: البقرة)(اللَّه ولي الَّذين آمنوا: (قال تعاىل 

، فهذه الوالية احلقيقية ، وال ريب أن علي بن أيب طالب له حظ من هذه ) ٧١))(بكل مؤمن من نفسه 
اآلية كغريه من املؤمنني ، وأنه ممن يقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويركع ويسجد ـ رضي اهللا عنه ـ ولكن 

 عنه ييدخل يف اآلية ، وأبو بكر ، ال ميكن أن نقول إن هذا خاص به ال يتناول غريه ، فعلي ـ رضي اهللا
وعمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وخالد بن الوليد ، وغريهم من الصحابة كلهم داخلون 

  .يف هذه اآلية 
إن لكل نيب حواري وإن حواري الزبري : (( والزبري بن العوم قال فيه الرسول عليه الصالة والسالم 

الزبري من أئمة الكفر،فإذا كان الزبري من أئمة الكفر وهو حواري ، ومع ذلك فهم يقولون إن )٧٢(
الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، فكيف يكون أصحاب الرسول صلي اهللا عليه وسلم اخلاصون به هم 
أئمة الكفر؟ وما ظنك برجل يكون أصحابه اخلاصون به أئمة الكفر ؟ يكون مثلهم إما بطريق اللزوم، 

الرجل على دين خليله فلينظر : ((  وهلذا جاء يف احلديث وإن كان فيه نظروإما بطريق االصطحاب ،
  ).٧٣))(أحدكم من خيالل

* * *  
، نزلت يف على ملا )١٥٧من اآلية: البقرة)(أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ: (وكذلك قوله
  .أصيب حبمزة

  الشرح
صاباً الرسول صلى اهللا عليه وسلم أم على حبمزة؟ الرسول صلي اهللا يا سبحان اهللا العظيم أيهما أعظم م

إن عليا هو الذي أصيب حبمزة، وهو الذي له هذه اآلية، فيكون من : ولكنهم يقولون. عليه وسلم 
كذم وافترائهم على بن أيب طالب اشد حزناً على فقد محزة من رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ، 

  .ك، فأعظم من أصيب به بال شك هو الرسول عليه الصالة والسالموكذبوا واهللا يف ذل

)١/٨٤(  

  



الصابِرِين والصادقني : (ومما يقارب هذا يف بعض الوجوه ما يذكره كثري من املفسرين يف مثل قوله
لصابرين رسول اهللا، والصادقني ، إن ا) ١٧:آل عمران) (والْقَانِتني والْمنفقني والْمستغفرِين بِالْأَسحارِ

  ،أبو بكر، والقانتني عمر، واملنفقني عثمان، واملستغفرين على
  الشرح

وهذا جهل أيضاً؛ ألن هذه األوصاف يصح أن تنطبق على موصوف واحد، أما توزيعها فهذا غري 
فكيف يكون . ت أفضل منهمالذي يظهر أن القان) الصابِرِين والصادقني والْقَانِتني: (صحيح، وأيضاً 

! الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف مرتبة الصرب، وهذا يف مرتبة الصدق، وهذا يف مرتبة القنوت؟
فالرسول عليه الصالة والسالم هو أفضل من اتصف ذه الصفات، فهو أصرب الصابرين ، وأصدق 

إنه يعطي عطاء من ال خيشي الصادقني من اخللق ، وكذلك أفضل القانتني، وهو أجود املنفقني، حىت 
، وأما استغفاره فناهيك به؛ كان يستغفر اهللا )٧٥(، ويبيت طاويا عليه الصالة والسالم )٧٤(الفاقة 

أفال أكون عبداً : (( ، وكان يقوم الليل حىت تتورم قدماه ويقول)٧٦(ويتوب يف اليوم مائة مرة 
  ).٧٧))(شكورا

)  رحماُء بينهمِ)عمر ) أَشداُء علَى الْكُفَّار( أبو بكر ) ه والَّذين معه محمد رسولُ اللَّ: (ويف مثل قوله
  ) .٢٩: الفتح)(تراهم ركَّعاً سجداً ( عثمان 
  الشرح

 ) محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه: (وهذا التوزيع ليس بتفسري الرافضة لكنه تفسري قاصر بال شك، يقول
أَشداُء علَى (وعمر، ) ٤٠: التوبة)(إِذْ يقُولُ لصاحبِه ال تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا ( ألن ابا بكر معه يف الغار

وعلى ) ركَّعاً سجداً ( الْكُفَّارِ ألن اشد الناس يف دين اهللا عمر، وعثمان مشهور بالرمحة واللني والعطف، 
 من الراكعني الساجدين، لكن عثمان أيضاً شهر عنه أنه كان يقوم الليل، بن أيب طالب رضي اهللا عنه

  .وأنه كثري القيام

)١/٨٥(  

  

أَشداُء علَى الْكُفَّارِ : ( يشمل كل الصحابة، وقوله) والَّذين معه: ( واحلاصل أن هذا خطأ وأن قوله
  .لى اجلميعينطبق ع) رحماُء بينهم تراهم ركَّعاً سجداً

* * *  
وهذَا الْبلَد َ)عثمان ، ) وطُورِ سينِني(عمر ) والزيتون( أبو بكر ، )والتنيِ(وأعجب من ذلك قول بعضهم 

  .على) الْأَمنيِ
  الشرح



: عمر، وطور سينني : أبو بكر ، والزيتون : هذا كتاب تفسري، والشيخ رمحه اهللا ينقل عن تفسري، فالتني
نسأل اهللا العافية ، . مساهم كلهم مبأكول ومسكون . على بن أيب طالب : وهذا البلد األمني عثمان ، 

ولعله ملا قدم التني وكان أبو بكر رضي اهللا عنه مقدما بدأ به، فقال ما دام أبو بكر أفضلهم واهللا بدأ 
  .بالتني، مث بالزيتون على حسب ترتيبهم يف اخلالفة واألفضلية

  .ع كلمات، وهؤالء أربعة وهم مرتبون هكذا أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علىإن هذه أرب: وقال
* * *  

وأمثال هذه اخلرافات اليت تتضمن تارة تفسري اللفظ مبا ال يدل عليه حبال، فإن هذه األلفاظ ال تدل على 
كل ) ماُء بينهم تراهم ركَّعاً سجداًوالَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رح: ( هؤالء األشخاص ، وقوله تعايل

ذلك نعت للذين معه، وهي اليت يسميها النحاة خربا بعد خرب، واملقصود هنا أا كلها صفات ملوصوف 
واحد وهم الذين معه، وال جيوز أن يكون كل منها مراداً به شخص واحد ، وتتضمن تارة جعل اللفظ 

إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا (إن قوله تعايل : واحد كقوهلماملطلق العام منحصراً،يف شخص 
والَّذي جاَء بِالصدقِ : (إن قوله: أريد ا على وحده، وقول بعضهم ) ٥٥من اآلية: املائدة) (الَّذين

 بِه قدصا أبو بكر وحده) ٣٣من اآلية: الزمر)(و أريد.  
  الشرح

)١/٨٦(  

  

هذه نزلت يف أيب يكر ، ولكن سبق ) والَّذي جاَء بِالصدقِ وصدق بِه: (هذا قال به بعض املفسرين، قالوا
لنا أن قوهلم نزلت يف كذا يعين أنه داخل يف معناها، فيكون تفسرياً ، وعلى هذا فمن قال إا نزلت يف 

) والَّذي جاَء بِالصدقِ وصدق بِه(يدخل يف هذا الوصف  - رضي اهللا عنه-أىب بكر، فمعناه أن أبا بكر 
وال شك أن أول من يدخل فيها الرسول عليه الصالة والسالم، فإنه جاء بالصدق وصدق به،فشهد 

لنفسه عليه الصالة والسالم أنه رسول حقاً، وأنه عليه الصالة والسالم مرسل إىل مجيع الناس، وأمر أن 
  .فجاء بالصدق وصدق به أيضاً) يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاًقُلْ (يقول ذلك

* * *  
أريد ا أبو بكر وحده وحنو ) ١٠احلديد)(ال يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ: ( وقوله 
  .ذلك

  الشرح
إن أراد على سبيل احلصر فخطأ، وإن أراد على سبيل املثال :  نقولوالذي قال أريد ا أبو بكر مثالً

نزلت يف أيب بكر يعين ويف أمثاله، ولكن إن أريد احلصر فهذا ال جيوز، وهذه : ولنا أن نقول. فصحيح



: قاعدة يف التفسري؛ أنه ال جيوز أن خيصص العام وحيصر معناه إال بدليل ، فإن جاء الدليل مثل قوله
قَد جمعوا لَكُم ( أن الناس املراد م أبو سفيان ) ن قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم الَّذي(

 مهوشوهذا كما قيل ، وإال فإن الواجب إبقاء العم على عمومه ألن حصره يف واحد من أفراده ) فَاخ
ب أن يكون مطابقاً للمفسر، أما أن خيصص فهذا ال قصور يف التفسري، وكما نعلم مجيعاً أن املفسر جي

جيوز، كما أنه ال جيوز أن يعم أيضاً، فإذا جاء نص يف شيء خاص مل جيز أن جنعله عاما اللهم إال عن 
  .طريق القياس، إن كان مما ميكن فيه القياس

* * *  

)١/٨٧(  

  

من تفسري الزخمشري، ولو ذكر كالم وتفسري ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة واجلماعة وأسلم من البدعة 
السلف املوجود يف التفاسري املأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأمجل، فإنه كثرياً ما ينقل من تفسري 
حممد بن جرير الطربي وهو من أجل التفاسري املأثورة وأعظمها قدراً، مث إنه يدع ما نقله ابن جرير عن 

 أنه قول احملققني، وإمنا يعين م طائفة من أهل الكالم الذين السلف ال حيكيه حبال، ويذكر ما يزعم
قرروا أصوهلم بطرق من جنس ما قررت به املعتزلة أصوهلم، وإن كانوا أقرب إيل السنة من املعتزلة، 

  .لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من مجلة التفسري على املذهب
  الشرح

، وهو يدل على أن الرجل منصف وعادل، وأن احلق ولو كان من أهل هذا من كالم الشيخ رمحه اهللا
البدع، جيب أن يقبل ، وأن أهل البدع إذا كان بعضهم أقرب إيل السنة من بعض جيب أن يثىن عليهم 
ذا القرب، وأما أن نرد ما قاله أهل البدع مجلة وتفصيالً، حىت ما قالوه من الصواب، ونقول هذا قاله 

هذا خطأ؛ ألن الواجب أن يقول اإلنسان احلق أينما كان وال ينظر إيل قائله ، وهلذا قال صاحب بدعة، ف
جيب أن يعرف الرجال باحلق ، ال احلق بالرجال، وأنت إذا عرفت احلق بالرجال فمعناه أنك مقلد 
 حمض، لكن إذا عرفت الرجال باحلق، وأنه إذا كان ما يقولونه حقا فهم رجال حقا فهذا هو العدل،

جيب أن يعطي كل ذي حق حقه حىت ولو كان من أهل البدع وكان قريبا من : فالشيخ رمحه اهللا يقول
  .أهل السنة فإننا نعطيه حقه، ونقول إن هذا املبتدع أقرب إىل السنة من هذا املبتدع

١* *  
٢  

  فإن الصحابة والتابعني واألئمة إذا كان هلم يف تفسري اآلية قول وجاء قوم فسروا اآلية
 - وذلك املذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعني هلم بإحسان-بقول آخر ألجل مذهب اعتقدوه



  .صاروا مشاركني للمعتزلة وغريهم من أهل البدع يف مثل هذا
  ويف اجلملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعني وتفسريهم إىل ما خيالف ذلك كان

)١/٨٨(  

  

  .تهداً مغفوراً له خطؤهخمطئا يف ذلك بل مبتدعا، وإن كان جم
  .فاملقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب

  الشرح
  وهنا جيدر التنبيه إيل هذه املسألة املهمة فإن من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعني

وتفسريهم إىل ما خيالف ذلك كان خمطئا يف هذا؛ بل يكون مبتدعاً وإن كان جمتهداً مغفوراً له خطؤه، 
فه بأنه خمطئ وبأنه مبتدع، ألن كل قول يف دين اهللا مل يأت يف كتاب اهللا وال سنة رسوله يعين حنن نص

وال يف قول الصحابة والتابعني هلم بإحسان فهو قول مبتدع؛ ألنه حمدث، وقد قال الرسول عليه الصالة 
  ).٧٨))(وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة : (( والسالم

دية ، فكل شيء خمالف ملا كان عليه الصحابة والتابعون هلم بإحسان فإنه قول أو يف األمور العلمية العق
مبتدع، وصاحبه خمطئ ، ولكن هل يأمث هذا القائل؟ ينظر إذا كان جمتهداً باذالً وسعه يف طلب احلق 

  ))وإن كان جمتهداً مغفوراً له خطؤه: (( ولكن مل يصل إليه فهو مغفور له، وهلذا قال الشيخ رمحه اهللا
نظر إىل القول أو التفسري، ونظر إيل القائل أو املفسر، فالقول أو التفسري املخالف ملا : قلنا اآلن نظران

كان عليه الصحابة والتابعون هلم بإحسان هذا قول مبتدع باطل، وأما بالنسبة للقائل فينظر فإن كان قد 
بني له إال ما قال، فإنه يغفر له خطؤه بذل اجلهد وسعى بقدر ما يستطيع إىل الوصول إىل احلق ولكن مل يت

، فيعذر ذا اخلطأ، وهذه القاعدة تكاد )٢٨٦:البقرة)(ال يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها : (ألن اهللا يقول
  .تكون جممعاً عليها، وإن كان الصحابة خيتلفون يف تفصيلها أحياناً لكن هي قاعدة أصيلة وأصل يف هذا

كيف يقال ملن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعني وتفسريهم مبتدعاً وإن كان : لورب سائل يقو
  كما ذكر ذلك املؤلف رمحه اهللا؟.جمتهداً مغفوراً له خطؤه

واجلواب على ذلك بأنه قال بقول ليس معروفاً عن الصحابة والتابعني هلم بإحسان ، وعلى ذلك فهو 
  .طلق وإن كان مبتدعاً يف ذلكمبتدع يف قوله هذا، ولكن ال نعطيه الوصف امل

)١/٨٩(  

  



بالنسبة إيل التفاسري العلمية اليت تنظر للمكتشفات احلديثة، عندما يكون هناك تفسري : ورب سائل يقول
آلية ليس هناك دليل شرعي عليه، مبعين حديث عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ولكن هنا أقوال عن 

 هذه اآلية، وقد يكون أيضاً هناك أكثر من قول ، ويأيت مفسر الصحابة أو أقوال عن السلف يف تفسري
فما هو القول يف هذا؟ وهل يدخل يف .يستند يف التفسري إيل جانب اللغة العربية أو املكتشفات احلديثة

  القاعدة السابقة فيقال عنه إنه مبتدع؟
لف قول السلف يف ذلك، أما أنه إذا صحت داللة القرآن عليه فليس مببتدع ، إذا كان ال خيا: واجلواب

إنه مبتدع ونرده ، لكن غالب ما تكون من هذه املكتشفات مسكوت عنه : إذا خالف قوهلم فإننا نقول 
بالنسبة ملن سبق، ألم مل يطلعوا عليها، لكن قد يكون القرآن دل عليها بعمومه أما أن يدل عليها 

فهذه . بة يدرون عنه وفسروه اخبصوصها فهذا بعيد ولو دل عليها خبصوصها لكان الصحا
  .االكتشافات العلمية إذا صح أا داخلة يف اآلية أما إذا مل يصح فهذا جيب أن يرد على قائله

: فمثالً هناك من فسر الفتنة بالغزو الفكري، وهذا صحيح ، كما أخرب ا الرسول صلي اهللا عليه وسلم 
  ).٧٩))(ميسي كافراً أو ميسي مؤمناً ويصبح كافراًفنت كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمناً و(( 

* * *  
وحنن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون . فاملقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب

وتابعوهم ، وأم كانوا أعلم بتفسريه ومعانيه كما أم أعلم باحلق الذي بعث اهللا به رسوله صلي اهللا 
  .قوهلم وفسر القرآن خبالف تفسريهم؛ فقد اخطأ يف الدليل واملدلول مجيعاًعليه وسلم ،فمن خالف 

  الشرح
أخطأ يف الدليل ؛ ألنه فسره بغري املراد به، وأخطأ يف املدلول حيث أيت مبعين خمالف ملا كان عليه 

  .السلف
* * *  

  .مبسوط يف موضعهإما عقلية ، وإما مسعية ، كما هو : ومعلوم أن كل من خالف قوهلم له شبهة يذكرها
  الشرح

)١/٩٠(  

  

هذا صحيح وما قاله الشيخ رمحه اهللا له أصل يف القرآن، وأن املخالفني لذلك هلم شبه، وقد أشار اهللا إىل 
 فَأَما هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات: (ذلك يف قوله

 هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينألن املبطل لو أيت بشيء ال شبهة فيه مل ) ٧: آل عمران)(الَّذ
 زائغ ال حيمل هذا املتشبه على احملكم حىت يكون -يقبل منه، فهو يأيت بأمور فيها اشتباه لكنه والعياذ باهللا



ء كله مشتبهاً، وكما قال الشيخ رمحه اهللا كل من خالف الصحابة والتابعني هلم بينا، وإمنا جيعل الشي
  .بإحسان فله شبه يتعلل ا وميوه ا

* * *  
واملقصود هنا التنبيه على مثار االختالف يف التفسري، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة اليت دعت 

هللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم بغري ما أريد به أهلها إىل أن حرفوا الكلم عن مواضعه وفسروا كالم ا
  .وتأولوه على غري تأويله

وأن يعرف أن تفسري السلف .فمن أصول العلم بذلك أن يعلم اإلنسان القول الذي خالفوه وأنه احلق
خيالف تفسريهم، وأن يعرف أن تفسريهم حمدث مبتدع، مث أن يعرف بالطرق املفصلة فساد تفسريهم مبا 

  . من األدلة على بيان احلقنصبه اهللا
وكذلك وقع من الذين صنفوا يف شرح احلديث وتفسريه من املتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من 

  .شرح القرآن وتفسريه
وأما الذين خيطئون يف الدليل ال يف املدلول فمثل كثري من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغريهم يفسرون 

رآن ال يدل عليها، مثل كثري مما ذكره أبو عبد الرمحن السلمي يف حقائق القرآن مبعان صحيحة، لكن الق
وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل يف القسم األول وهو اخلطأ يف الدليل . التفسري 

  .واملدلول مجيعا ،حيث يكون املعىن الذي قصدوه فاسداً
* * *  

)١/٩١(  

  

، )٧٤( باب ما ذكر يف ذهاب موسى صلى اهللا عليه وسلم ، رواه البخاري، كتاب العلم) ٢٠(
  ).٢٣٨٠(ومسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل اخلضر عليه السالم، 

كعب : يف نسخيت حاشية على هؤالء كعب األحبار هو أبو إسحاق: قال شيخنا حممد رمحه اهللا) ٢١(
بة وروى عنهم بعض احلديث النبوي، ابن ماتع احلرب ميين من مسلمة أهل الكتاب، كان يف زمن الصحا

  .ورووا عنه شيئا من قصص النبيني، تويف حبمص سنة اثنني وثالثني يف خالفة عثمان
وهب بن منبه ميين أيضاً ولد يف آخر خالفة عثمان، وروي عن عبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمر ، 

وأقرانه ، توىل قضاء صنعاء، وكان وروى عنه عمرو بن دينار اجلمحي املكي، وعوف بن مجيلة العبدي 
كثري النقل من كتب اإلسرائيليات ، وألف كتاباً يف القدر مث ندم ورجع عنه، وكان يعد فيما سوى ذلك 

  .ثقة صدوقاً، وحديثه عن أخيه مهام يف الصحيحني توىف سنة أربع عشرة ومائة
 والسري ، قال ابن معني، ثقة وليس وحممد بن إسحاق بت يسار املدين، أحد األعالم ال سيما يف املغازي



  .حسن احلديث، توىف سنة إحدى ومخسني ومائة: حبجة، وقال أمحد
ال : (( ، ولفظه)٤٤٨٥(رواه البخاري كتاب تفسري القرآن باب قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا، ) ٢٢(

  ))آمنا باهللا وما أنزل إلينا: (( تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم، وقولوا 
هـ ، وأخذ علم خالته عائشة، ٩٣هـ وتويف سنة٢٩أحد الفقهاء السبعة ولد سنة : عروة) ٢٣(

  .وروي عن على وحممد بن اسلم، وأيب هريرة، مل يدخل نفسه يف شيء من الفنت، وكان عاملا ثبتاً مؤمناً
 هـ اإلمام العلم ،أدرك مخسائة من١٠٣هو عامر بن شراحيل الشعيب، تويف سنة : الشعيب) ٢٤(

الصحابة ، وويل القضاء لعمر بن عبد العزيز، وهو من شيوخ ابن سريين واألعمش وشعبه، قال 
  .مرسل الشعيب صحيح: الفجلي

)١/٩٢(  

  

هـ أحد ١٢٤هـ وتويف سنة ٥٠الزهري، هو ابن شهاب الزهري حممد بن مسلم ولد سنة ) ٢٥(
نة بإشارة عمر بن عبد العزيز ، وكان األئمة األعالم، وعامل احلجاز والشام، واملدون األول لعلم الس

  .وهو من شيوخ مالك والليث بن سعد واضراما)) ما استودعت قليب شيئا فنسيته: (( يقول
من أقدم مؤرخي املدينة، أخذ عن عروة بن الزبري ،وعلقمة بن وقاص الليثي، : موسي بن عقبة) ٢٦(

  )).املغازي ، وتويف يف خالفة عبد امللكعليكم مبغازي ابن عقبة فإنه ثقة وهي أصح : (( قال مالك
  .حممد بن إسحاق، هو ابن يسار املدين وقد سبق التعريف به) ٢٧(
حييي بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص األموي احلافظ الكويف، أخذ العلم عن أبيه وهشام بن ) ٢٨(

ابن معني، تويف سنة عروة وابن جريح،وأخذ عنه ابنه سعيد بن حييي ، واإلمام أمحد، وإسحاق، و
  ،هـ١٩٤

الوليد بن مسلم األموي موالهم ، أي نسب إيل األمويني، ألنه موىل هلم، أبو العباس الدمشقي ) ٢٩(
عامل الشام، أخذ العلم عن حممد بن عجالن القرشي وهشام بن حسان، وثور بن يزيد واألوزاعي، وهو 

  هـ١٩٥تويف سنة من شيوخ اإلمام أمحد وإسحاق وابن مدين وأيب اخليثمة 
هو أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن واقد الواقدي املدين أحد األعالم وقاضي العراق، : الواقدي) ٣٠(

أخذ عن ابن عجالن القرشي وابن جريح ومالك وخالئق، وأخذ عنه ابن سعد وأمحد بن منصور 
هو أمني : إبراهيم احلريبالرمادي وطائفة، كان عاملاً باملغازي والسري والفتوح واختالف الناس، قال 

  .هـ٢٠٧الناس على أهل اإلسالم، لكن أئمة احلديث يرونه دون هذه املرتلة يف السنة، تويف سنة 
اإلمام احلافظ أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن احلارث بن أمساء بن خارجة بن حصن بن حذيفة ) ٣١(

 الطويل وأيب طوالة ومالك وموسى بن الفزاري الكويف مث املصيصي أخذ العلم عن خالد احلذاء ومحيد



إمام ثقة :وأخذ عنه األوزاعي والثوري مع أنه من شيوخه وغريمها ،قال أبو حامت . عقبة واألعمش
  .هـ٨٦مأمون، تويف سنة 

)١/٩٣(  

  

هو عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي إمام من أعالم أئمة املسلمني، كان املقتدى بعلمه وفقهه يف ) ٣٢(
آخر دولة بين أمية وصدر دولة بين العباس ، أخذ عن عطاء وابن سريين ومكحول . ميةالديار الشا

وقتادة ونافع واخذ عنه عاقل بن زياد السكسكي الدمشقي وقاضي دمشق حيىي بن محزة بن واقد 
احلضري وبقية بن الوليد الكالعي احلمصى ، وأكثر محلة السنة والفقه والعلم من معاصريه يف الديار 

إذا : (( قال اإلمام الفقيه احلافظ إسحاق بن إبراهيم بن راهويه. ية واألقطار اإلسالمية األخرىالشام
. ه١٧٥هـ وتويف سنة ٨٨ولد األوزاعي سنة )) اجتمع الوزاعي والثوري ومالك على األمر فهو سنة

  .ودفن يف رأس بريوت يف احلي املعروف بامسه إيل هذا اليوم
هـ وتويف ٢١جماهد بن جرب املكي موىل السائب بن أيب السائب، ولد سنة جماهد هو أبو احلجاج ) ٣٣(

هـ، وكان من تالميذ ابن عباس وأم سلمة وأيب هريرة وجابر، ومن تالميذه ١٠٢مبكة وهو ساجد سنة 
ورد يف خالصة ذيب . عكرمة وعطاء وقتادة واحلكم بن عتيبة وأيوب وثقة ابن معني ،ووأبو زرعة

  .لقرآن على ابن عباس ثالث مراتالكمال أنه عرض ا
عطاء بن أيب رباح ميين من اجلند اليت كان قد نزهلا معاذ بن جبل مبعوثاً من النيب صلى اهللا عليه ) ٣٤(

قال فيه ابن عباس . وسلم وحتول عطاء إيل مكة وبلغ مرتبة اإلمامة والفقه وانتهت إليه الفتوي مبكة
 من أعلم - رمحه اهللا-هـ، وهلذا كان عطاء ١١٤ سنة جتتمعون على وعندكم عطا؛ تويف: ألهل مكة

  .الناس باملناسك
ما : هو أبو عبد اهللا عكرمة الرببري أحد الناس األعالم، قال الشعيب. عكرمة موىل ابن عباس ) ٣٥(

  .هـ١٠٥بقي أحد أعلم بكتاب اهللا من عكرمة، تويف يف سنة 
ني من الصحابة ،وبلغ مرتلة األئمة األعالم، طاووس بن كيسان ميين من اجلند أيضا أدرك مخس) ٣٦(

تويف يف يوم )) إين ألظن طاووسا من أهل اجلنة: (( وأخذ عن الصفوة من ائمة التابعني، قال ابن عباس
  .هـ وصلى عليه هشام بن عبد امللك١٠٦التروية من سنة 

)١/٩٤(  

  



هـ ٩٣تويف سنة . من العلماءجابر بن زيد األزدي البصري ، قال ابن عباس هو : أبو الشعتاء )٣٧(
  .وقيل بعد ذلك

  )١٩٩/١(رواه مالك يف املوطأ ) ٣٨(
هو ذكوان املدين أخذ عن بعض الصحابة ، وشهد الدار، ومسع منه األعمش : أبو صاحل السمان) ٣٩(

  .هـ١٠١ثقة ثقة تويف سنة : قال أمحد. ألف حديث
 بعض الصحابة، وأخذ عنه الزهري وأبو عبد الرمحن بن هرمز املدين القارئ أخذ عن: األعرج) ٤٠(

أصح األسانيد أبو الزناد عن األعرج عن : قال البخاري. الزبري حممد بن مسلم املكي، وأبو الزناد املدين
  .هـ١١٧تويف األعرج يف اإلسكندرية سنة . أيب هريرة

بة وأخذ عنه  أحد الفقهاء السبعة أخذ عن بعض الصحا- موىل ميمونة-سليمان بن يسار املدين) ٤١(
هـ، أو بعدها عن ١٠٠تويف سنة . قتادة والزهري وعمرو بن شعيب حفيد عبد اهللا بن عمرو بن العاص

  ثالث وسبعني سنة
أخذ عن بعض الصحابة، . حممد بن سريين البصري موىل أنس ومن أقران احلسن بن ايب احلسن) ٤٢(

أمونا عاليا رفيعاً إماماً فقهيا كثري العلم تويف كان ثقة م: قال ابن سعد. وأخذ عنه طائفة من ائمة التابعني
  ،هـ١١٠سنة 

أخذ عن بعض الصحابة، وأخذ عنه . القاسم بن حمدم حفيد أيب بكر الصديق وأحد الفقهاء السبعة) ٤٣(
  .هـ١٠٦تويف سنة . ما رأيت أحداً أعلم بالسنة من القاسم: طائفة من أعالم التابعني قال أبو الزناد

ملسيب املخزومي املدين رأس علماء التابعني وفردهم وفاضلهم وفقيهم، قال عبد اهللا بن سعبد بن ا) ٤٤(
هو أثبت التابعني عن أيب هريرة، ألنه كان صهره، ولد : هو واهللا أحد املقتدي م، وقال أبو حامت: عمر
  .هـ٩٣، وتويف سنة١٥سنة 

لي اهللا عليه وسلم وهو يف الطريق إليه، تويف النيب ص) من قبائل مراد( عبيدة بن عمرو السلماين ) ٤٥(
أخذ عن على وأبن مسعود، وأخذ عنه الشعيب والنخعي وابن سريين ، كان يوازي شرحياً يف القضاء 

  .هـ٧٢تويف سنة . والعلم

)١/٩٥(  

  

هو ابن قيس النخعي الكويف أحد األعالم ، روى عن اخللفاء الراشدين األربعة وطبقتهم، : علقمة) ٤٦(
  .هـ عن تسعني سنة٦٢ه األئمة؛ كإبراهيم النخعي والشعيب، تويف سنة وأخذ عن

هو ابن يزيد بن قيس النخعي الكويف، أخذ عن ابن مسعود وعائشة وأيب موسي، وأخذ : األسود ) ٤٧(
  .هـ٧٤عنه إبراهيم النخعي وطبقته، كان خيتم القرآن يف كل ليلتني ، وحج مثانني حجة وتويف سنة 



امة السدوسي البصري األكمه أحد األئمة األعالم ، روى عن أنس وسعيد بن قتادة بن دع) ٤٨(
  .هـ١١٧املسيب وابن سريين وروى عن احلفاظ واألئمة واحتج به أصحاب الصحاح وتويف سنة 

سفيان الثوري من بين ثور ابن عبد مناة بن طاخبة، كويف من أعالم األئمة احلفاظ املتميزين باملعرفة ) ٤٩(
  .هـ١٦١هـ وتويف بالبصرة سنة ٧٧ولد سنة . ورعوالزهد وال

، عن الليث بن سعد إمام ٢٨يف سرية عمر بن عبد العزيز رمحة اهللا تعايل البن اجلوزي صفحة ) ٥٠(
  .أهل مصر أن إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز حدثه أنه مسع أباه يقول البن شهاب الزهري

صلى اهللا عليه وسلم إال شيئا قد مر على مسامعي، ما أعلمك تعرض على شيئا أي من سنة رسول اهللا 
 إال أنك أوعي له مين، وروي مثله عن معمر عن -ومعىن ذلك أنه رضي اهللا تعاىل عنه عارف باحلديث

  .الزهري عن عمر بن عبد العزيز
ومسلم، كتاب اإلمارة باب قوله ) ١(رواه البخاري، كتاب يف بدء الوحي باب بدء الوحي، رقم ) ٥١(

  ).١٩٠٧( اهللا عليه وسلم إمنا األعمال بالنية صلى
  )١٧١٨.. (رواه مسلم، كتاب األقضية ، باب نقض األحكام الباطلة) ٥٢(
  ).٨٤١(رواه الترمذي ، كتاب احلج باب ما جاء يف كراهية ترويج احملرم ) ٥٣(
  ).٢/٤٦(أخرجه أمحد يف املسند ) ٥٤(
، ومسلم ، كتاب )٤٢٥٨(، رقم … لقضاء رواه البخاري ، كتاب املغازى ، باب عمرة) ٥٤(

  ).٤٨، ٤٧، ٤٦(، ١٤١٠النكاح،باب حترمي نكاح احملارم ، وكراهة خطبته 
، ١٧٧٥(رواه البخاري، كتاب العمر باب كم اعتمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ، رقم ) ٥٥(

١٧٧٦.(  

)١/٩٦(  

  

  )١٢٢٣(أخرجه مسلم ، كتاب احلج باب جواز التمتع ، رقم ) ٥٦(
إِنَّ رحمت اللَّه قَرِيب من : ( رواه البخاري يف كتاب التوحيد باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل) ٥٧(

ِسنِنيح٧٤٤٩(رقم ) الْم.(  
، ومسلم، )٤٨٥٠(رقم ) وتقُولُ هلْ من مزِيد: ( رواه البخاري، كتاب التفسري، باب قوله تعايل) ٥٨(

  ).٢٨٤٦.. (نار يدخلها اجلبارونكتاب اجلنة وصفة نعيمها باب ال
بسم (( كان النيب صلي اهللا عليه وسلم يفتتح صالته بـ: كحديث ابن عباس رضي اهللا عنه قال) ٥٩(

بسم اهللا الرمحن (( أخرجه الترمذي ، كتاب الصالة باب من رأى اجلهر بـ)) اهللا الرمحن الرحيم
أيب هريرة ملا قرأ وجهر ببسم اهللا وصححه ، وحديث ) ١/٣٢٦(، واخرجه احلاكم)٢٤٥)) (الرحيم



إين ألشبهكم صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وابن حبان يف صححه : الرمحن الرحيم وقال
هذا : وقال) ١/٣٥٧(، واحلاكم يف املستدرك)١/٢٥١(وابن خزمية يف صحيحه أيضاً ) ٥/١٠٤(

  .وصححه) ٢/٤٦( الكربي حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ، والبيهقي يف السنن
  ).٦٢٩، ٤/٦٢٨(رواه الطربي يف تفسريه) ٦٠(
  )٠١٣-١٠٨(٠رواه الطربي يف تفسريه ) ٦١(
  ).٢/٥٥٠(تفسري القرآن العظيم البن كثري ) ٦٢(
عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي الصنعاين أحد األئمة األعالم احلفاظ، أخذ عن ابن جريج ) ٦٣(

ن يزيد ومعمر ومالك، ورحل إليه أئمة املسلمني وثقام وأخذوا عنه، قال وهشام بن حسان وثور ب
  .هـ٢١١وتويف سنة . هـ١٢٦ولد سنة . مل أمسع منه شيئاً لكنه رجل يعجبه أخبار الناس: اإلمام أمحد

وكيع بن اجلراح بن مليح الرقاشي الكويف أحد األئمة األعالم، أخذ عن هشام بن عروة وابن ) ٦٤(
ما رأيت مثله يف العلم واحلفظ واإلتقان مع : ، وهو من شيوخ اإلمام أمحد وطبقته، قال أمحدعون وشعبة

  .هـ١٩٦تويف سنة . خشوع وورع

)١/٩٧(  

  

عبد بن محيد بن نصر الكسي أخذ عن على بن عاصم وحممد بن بشر وعبد الرزاق والنضر بن ) ٦٥(
  .هـ٢٤٩تويف سنة . ثقة حافظ: بمشيل، وأخذ عنه مسلم والترمذي، قال ابن حجر يف التقري

  ).٢٥٦٢(رواه النسائي، كتاب الزكاة باب املنان مبا أعطي ، رقم ) ٦٦(
  )١٠٦(، رقم .. رواه مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان غلظ حترمي إسبال اإلزار) ٦٧(
  )٣٠١٧(رواه البخاري، كتاب اجلهاد والسري باب ال يعذب بعذاب اهللا، ) ٦٨(
  ).٦٩٢٢(، ..، كتاب استتابة املرتدين باب حكم املرتد واملرتدةرواه البخاري) ٦٩(
  تقدم خترجيه) ٧٠(
) ٥٣٧١(، …رواه البخاري ، كتاب النفقات باب قول النيب صلي اهللا عليه وسلم من ترك) ٧١(

  ).٨٦٧( ومسلم، كتاب اجلمعة باب ختفيف الصالة واخلطبة ، 
، ومسلم ، كتاب فضائل الصحابة، )٢٨٤٦(يعة، رواه البخاري، كتاب اجلهاد، باب فضل الطل) ٧٢(

  ).٢٤١٥(باب من فضائل طلحة والزبري، 
حديث : ، وقال الترمذي)٢٣٧٨(رواه الترمذي، كتاب الزهد باب ما جاء يف أخذ املال حبقه، ) ٧٣(

  .حسن صحيح
  ).٢٣١٢(، ..رواه مسلم، كتاب الفضائل باب ما سئل رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ) ٧٤(



، وابن ماجه، كتاب )٢٣٦٠(، …رواه الترمذي، كتاب الزهد باب ما جاء يف معيشة النيب) ٧٥(
  ).٣٣٤٧(األطعمة ، باب خبز الشعري، 

  )٢٧٠٢(رواه مسلم، كتاب الذكر، باب استحباب االستغفار واالستكثار منه، رقم ) ٧٦(
، )٤٨٣٦(، رقم ..ن ذنبكرواه البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب ليغفر لك اهللا ما تقدم م) ٧٧(

  ).٢٨١٩(ومسلم، كتاب صفة القيامة واجلنة والنار باب إكثار األعمال واالجتهاد يف العبادة، 
  ).٨٦٧(رواه مسلم، كتاب اجلمعة باب ختفيف الصالة واخلطبة، ) ٧٨(
  ).١١٨(، ..رواه مسلم، كتاب اإلميان باب احلث على املبادرة باألعمال) ٧٩(

**************  

)١/٩٨(  

  

  فصل يف تفسري القرآن بالقرآن، وتفسريه بالسنة وأقوال الصحابة
إن اصح الطرق يف ذلك ان يفسر القرآن بالقرآن، : فما أحسن طرق التفسري ؟ فاجلواب: فإن قال قائل

  .فما أمجل يف مكان فإنه قد فسر يف موضع آخر، وما اختصر يف مكان فقد بسط يف موضع آخر
 بالسنة فإا شارحة للقرآن، وموضحة له، بل قد قال اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن فإن أعياك ذلك فعليك

كل ما حكم به رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن،قال اهللا : إدريس الشافعي
)  أَراك اللَّه وال تكُن للْخائنِني خصيماًإِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما: (تعايل

: النحل)(وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ: ( وقال تعايل) ١٠٥:النساء(
لتبين لَهم الَّذي اختلَفُوا فيه وهدى ورحمةً لقَومٍ وما أَنزلْنا علَيك الْكتاب إِال : (وقال تعايل) ٤٤

أال إين أوتيت الكتاب ومثله : (( وهلذا قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ) ٦٤:النحل) (يؤمنونَ
  .يعين السنة والسنة أيضاً ترتل عليه بالوحي كما يرتل القرآن ال أا تتلي كما يتلى) ٨٠(معه

  .وقد استدل اإلمام الشافعي وغريه من األئمة على ذلك بأدلة كثرية ليس هذا موضع ذلك
والغرض أنك تطلب تفسري القرآن منه، فإن مل جتده فمن السنة كما قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم 

فإن :  اهللا ،قالفإن مل جتد؟ قال بسنة رسول: مب حتكم؟ قال بكتاب اهللا، قال: (( ملعاذ حني بعثه إيل اليمن
احلمد هللا : (( فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صدره وقال: قال )).أجتهد رأيي: مل جتد؟ قال

وهذا احلديث يف املسانيد والسنن بإسناد )٨١)) (الذي وفق رسول رسول اهللا ملا يرضي رسول اهللا 
  .جيد

  الشرح

)١/٩٩(  



  

 ولكن املؤلف يرى أن إسناده جيد وهو الظاهر، ألنه تكلم بعض العلماء على هذا احلديث وضعفه ،
وافق القاعدة العامة يف الشريعة يف أن اإلنسان حيكم بكتاب اهللا، فإن مل جيد فبسنة رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم ؛ ألن يف السنة أشياء مل يفسرها القرآن ، وال جتدها ظاهرة يف القرآن، فالبد من الرجوع إىل 
وليس املعىن أنه حيكم برأيه، لكن )) جيتهد رأيه(( ا كانت ال يف هذا و ال يف هذا فاإلنسان أما إذ. السنة

املعىن أن جيتهد يف تطبيق الواقعة واحلادثة على نصوص الكتاب والسنة، وذا يكون هذا احلديث مطابقاً 
، أن تكون ))رسول اهللافإن مل جتد فبسنة : (( للقواعد العامة يف الشريعة، والذين ضعفوه ظنوا أن قوله

  .أحكم بالرأي وليس كذلك: يعىن)) أجتهد رأيي: (( السنة يف مرتبة متأخرة عنه، وظنوا أيضاً أن قوله 
  هل السنة تنسخ القرآن؟: وإذا سأل سائل 

  .أننا نقول إذا صحت نسخت القرآن، لكن ليس هلذا مثال سليم: فاجلواب
فهذا املثال خطا؛ ألن الرسول عليه ) ٨٢))(ال وصية لوارث: (( وأما قول النيب صلي اهللا عليه وسلم 

، فبني يف هذا احلديث الناسخ فقط، ) ٨٣))(إن اهللا أعطى كل ذي حق حقه: (( الصالة والسالم قال
  .يعين كأنه يقول اآلن الفرائض كفتكم الوصية

ل قال ال وصية لوارث فقط مث لو ترتلنا ترتيالً كامالً فهذا احلديث مل ينسخ اآلية، ولو فرضنا أن الرسو
كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ ترك خيراً الْوصيةُ : (فما نسخ اآلية، ألن اآلية يف ذلك تقول

 بِنيالْأَقْرنِ ويداللْوة ، وهذا ختصيص وليس نسخاً؛ألن األقربني غري الوارثني الوصية باقي) ١٨٠:البقرة)(ل
فهو ختصيص ، يعين لو ترتلنا ترتالً كامالً مع هؤالء فليس هذا بنسخ ولكنه ختصيص، واملهم أن . فيهم

  .هذا املثال ال يصح علي أي تقدير
* * *  

)١/١٠٠(  

  

وحينئذ إذا مل جتد التفسري يف القرآن وال يف السنة رجعت يف ذلك إىل أقوال الصحابة فإم أدري بذلك 
آن واألحوال اليت اختصوا ا، وملا هلم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل ملا شاهدوه من القر

الصاحل ال سيما علماؤهم وكرباؤهم؛ كاألئمة األربعة اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني، مثل عبد اهللا 
بر بن أنبانا جا: (( حدثنا أبو كريب ، قال: قال اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير الطربي. بن مسعود
 والذي ال إله - يعين ابن مسعود-أنبانا األعمش عن أيب الضحى عن مسروق، قال عبد اهللا: نوح، قال

غريه ما نزلت آية من كتاب اهللا إال وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم 
  .بكتاب اهللا مين تناله املطايا ألتيته



  الشرح
ليس مراد ابن مسعود رضي اهللا عنه ذا أن ميدح نفسه وأن يفخر ا، هذا فيه السفر يف طلب العلم، و

لكن مراده أن حيث الناس على تعلم كتاب اهللا عز وجل وعلى طلب تفسريه من أهله، ولعله أيضاً يريد 
  .أن يتعلم الناس منه، تفسري كالم اهللا سبحانه وتعاىل

١* *  
  كان الرجل منا إذا تعلم عشر: العن أيب وائل عن ابن مسعود ق:وقال األعمش أيضاً 

  .آيات مل جياوزهن حىت يعرف معانيهن والعمل ن
  .ومنهم احلرب البحر عبد اهللا بن عباس ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  الشرح
احلرب، واحلرب : البحر لكثرة علمه، واحلرب معناه أيضاً سعة العلم، ألن احلرب والبحر الشيء الواسع ويقال

  .لكسر أيضاًبا
اللهم فقهه يف الدين : (( وترمجان القرآن بربكة دعاء رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم له، حيث قال

  ).٨٤))(وعلمه التأويل

)١/١٠١(  

  

: ابنانا سفيان عن األعمش عن مسلم قال: أبنانا وكيع قال: حدثنا حممد بن بشار قال: وقال ابن جرير
عم ترمجان القرآن ابن عباس ، مث رواه عن حييي بن داود عن إسحاق ن: عبد اهللا يعين ابن مسعود قال

: األزرق عن سفيان عن األعمش عن مسلم بن صبيح أيب الضحي عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال
نعم الترمجان للقرآن ابن عباس ، مث رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن األعمش به كذلك، فهذا 

أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة، وقد مات ابن مسعود يف سنة ثالث إسناد صحيح إىل ابن مسعود 
فما ظنك مبا كسبه من العلوم بعد ابن . وثالثني على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس ستا وثالثني سنة

استخلف علي عبد اهللا بن عباس على املوسم، فخطب الناس فقرأ : مسعود؟ وقال األعمش عن أيب وائل
 ففسرها تفسريا لو مسعته الروم والترك والديلم - ويف رواية سورة النور٠ البقرةيف خطبته سورة

  .ألسلموا 
ابن : وهلذا فإن غالب ما يرويه إمساعيل بن عبد الرمحن السدي الكبري يف تفسريه عن هذين الرجلني
يت أباحها مسعود وابن عباس ، ولكن يف بعض األحيان ينقل عنهم ما حيكونه من أقاويل أهل الكتاب ال

بلغوا عين ولو آية، وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج ، : (( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث قال
  .، رواه البخاري عن عبد اهللا بن عمرو) ٨٥))(ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار



  الشرح
بن عباس ، فال أدري هل كالم املعروف أن ابن مسعود ال يأخذ عن اإلسرائيليات ، وإمنا الذي يأخذ ا

  املؤلف رمحه اهللا كالم يراد به اجلميع أو يراد به البعض؟
***  

  وهلذا كان عبد اهللا بن عمرو قد أصاب يوم الريموك زاملتني من كتب أهل الكتاب،

)١/١٠٢(  

  

ذكر ولكن هذه األحاديث اإلسرائيلية ت. فكان حيدث منها مبا فهمه من هذا احلديث من اإلذن يف ذلك
ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، : لالستشهاد ال لالعتقاد ، فإا على ثالثة أقسام أحدها

ال من هذا . ما هو مسكوت عنه: والثالث. ما علمنا كذبه مبا عندنا مما خيالفه : فذاك صحيح، والثاين
ته ملا تقدم، وغالب ذلك مما ال فائدة فيه القبيل وال من هذا القبيل ، فال نؤمن به وال نكذبه، وجتوز حكاي

  .تعود إىل أمر ديين
وهلذا خيتلف علماء أهل الكتاب يف مثل هذا كثرياً، ويأيت عن املفسرين خالف بسبب ذلك، كما 
يذكرون يف مثل هذا أمساء أصحاب الكهف، ولون كلبهم، وعدم، وعصا موسى من أي الشجر 

الذي ضرب به القتيل من )) البعض(( هللا تعاىل إلبراهيم، وتعيني كانت، وأمساء الطيور اليت أحياها ا
البقرة، ونوع الشجرة اليت كلم اهللا منها موسى إيل غري ذلك مما أمه اهللا تعايل يف القرآن مما ال فائدة يف 

  .تعيينه تعود على املكلفني يف دنياهم وال يف دينهم
  .ولكن نقل اخلالف عنهم يف ذلك جائز

  الشرح
ال على االعتبار به ولكن لبيان اختالفهم يف هذا األمر، )) نقل اخلالف عنهم يف ذلك جائز: (( يقول

وقد يكون يف نقل اختالف أهل الكتاب يف مثل هذه األمور، قد يكون فيه فائدة لنا، وهو أننا إذا كان 
باً فيما ينقلونه، أما أن هناك اختالف، فإن هذا يقلل من الثقة مما يف أيديهم، ويعلم أن عندهم تصرفاً وكذ

نذكره على سبيل االعتبار وأا أقاويل صحيحة مقبولة، فهذا ال جيوز فيما ال نعلم صدقه، وكما قال 
الشيخ رمحه اهللا أا ثالثة أقسام، ومر علينا فيما سبق أن ما حنتاج إليه من النقل ال بد أن يقوم عليه 

دليل ألنه ال حاجة إليه، فكل ما حيتاج العباد إىل بيانه فالبد أن دليل؛ وما ال حاجة إليه فإنه ال يقوم عليه 
  .يقوم عليه دليل صحيح، وال ميكن أن يدعه اهللا عز وجل بدون دليل تطمئن له النفوس

* * *  

)١/١٠٣(  



  

هم رجماً بِالْغيبِ ويقُولُونَ سيقُولُونَ ثَالثَةٌ رابِعهم كَلْبهم ويقُولُونَ خمسةٌ سادسهم كَلْب: (كما قال تعاىل
 فْتتسال تراً واًء ظَاهرإِلَّا م يهِمارِ فميلٌ فَال تإِلَّا قَل مهلَمعا يم هِمتدبِع لَمي أَعبقُلْ ر مهكَلْب مهنثَامةٌ وعبس

آلية الكرمية على األدب يف هذا املقام، وتعليم ما ، فقد اشتملت هذه ا) ٢٢:الكهف) (فيهِم منهم أَحداً
ينبغي يف مثل هذا فإنه تعاىل أخرب عنهم يف ثالثة أقوال، وضعف القولني األولني وسكت عن الثالث فدل 
على صحته، إذ لو كان باطالً لرده كما ردمها، مث ارشد إيل أن االطالع على عدم ال طائل حتته، فيقال 

،فإنه ال يعلم بذلك إال قليل من الناس ممن أطلعه اهللا عليه، فلهذا ) ربي أَعلَم بِعدتهِم قُلْ ( يف مثل هذا 
ال جتهد نفسك فيما ال طائل حتته، وال تسأهلم عن ذلك فإم : ، أي)فَال تمارِ فيهِم إِلَّا مراًء ظَاهراً : (قال

  .ال يعلمون من ذلك إال رجم الغيب
كون يف حكاية اخلالف أن تستوعب األقوال يف ذلك املقام وأن ينبه على الصحيح منها فهذا أحسن ما ي

ويبطل الباطل وتذكر فائدة اخلالف ومثرته؛ لئال يطول الرتاع واخلالف فيما ال فائدة حتته فيشتغل به عن 
  .األهم

 الصواب يف الذي فأما من حكي خالفاً يف مسألة ومل يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون
تركه أو حيكي اخلالف ويطلقه وال ينبه على الصحيح من األقوال فهو ناقص أيضاً، فإن صحح غري 

  .الصحيح عامداً فقد تعمد الكذب ، أو جاهالً فقد أخطأ
  الشرح

)١/١٠٤(  

  

يح ومل أي أنه إذا حكى األقوال ومل يبني الصحيح فتارة يالم عليه وتارة ال يالم، فإن كان يعلم الصح
يبينه فهذا قصور، وإن كان ال يعلم كما لو كان القوالن عنده على حد سواء فإنه ال يلزم أن يبني ، 
وهذا يقع حىت يف كالم املؤلف أحياناً يف الفتاوى وغريها، يقول فيه قوالن ألهل العلم، مث يقول هذا 

  . أشبه ذلكقول اجلمهور، وهذا قول فالن، وهذا قول مالك، وهذا قول الشافعي وما
فاإلنسان الذي يسوق اخلالف فإن من األمانة أن ينقل مجيع األقاويل، ألنه كما قال الشيخ رمبا حيذف 
من األقاويل ما هو أصح ، مث إذا نقل األقاويل فإن كان لديه حجة ترجح أحد األقوال وجب عليه أن 

يه بأس يف أن يذكر اخلالف وال يبني الراجح حىت ال يدع السامع يف حرية، وإن كان ال يعلم فليس عل
  .يبني الراجح؛ ألن اهللا ال يكلف نفساً إال وسعها

* * *  
كذلك من نصب اخلالف فيما ال فائدة حتته أو حكى أقواالً متعددة لفظاً، ويرجع حاصلها إىل قول أو 



  .صوابقولني معىن، فقد ضيع الزمان وتكثر مبا ليس بصحيح، فهو كالبس ثويب زور، واهللا املوفق لل
  الشرح

واآلية الكرمية اليت ساقها املؤلف زعم بعض الناس أن أصحاب الكهف ليسوا سبعة وثامنهم كلبهم، 
، وهذا ال شك أنه غلط يف تفسري االية، ألن اهللا تعايل ) قُلْ ربي أَعلَم بِعدتهِم: ( وتشبثوا بقوله تعايل

يعين وقد أبطل قولني وسكت عن الثالث، وعلى هذا فيكون الثالث هو ، ) قُلْ ربي أَعلَم بِعدتهِم: ( قال
األصح، ألنه لو كان خالف األصح لبينه اهللا عز وجل؛ ألن اهللا سبحانه وتعايل ال يعلم األمر على 

مع )  بِعدتهِم ربي أَعلَمْ): ، ولو كان املراد بقوله) ما يعلَمهم إِلَّا قَليلٌ: ( خالف ما هو عليه، مث إنه قال
فاآلية بال شك تدل على أن ) ما يعلَمهم إِلَّا قَليل(أنه ال يعلمه أحد من الناس لكان متناقضا لقوله

  .أصحاب الكهف كانوا سبعة وكان ثامنهم كلبهم

)١/١٠٥(  

  

مثانية ثامنهم كلبهم، ألن : ، ومل يقل)سبعةٌ وثَامنهم كَلْبهم: ( وهنا نكىت يف مسألة العدد، فاهللا قال
الكلب من غري اجلنس، وإذا كان من غري اجلنس فإنه ال يدخل يف العدد، ولكنه جيعل بعده، وهلذا قال 

ومل يقل من جنوي أربعة إال هو رابعهم؛ ألنه ) ما يكُونُ من نجوى ثَالثَة إِلَّا هو رابِعهم : ( اهللا عز وجل
  .خالق وهم خملوقون

، فسره املؤلف رمحه اهللا بأن املعىن ال جتهد نفسك يف التعمق ) فَال تمارِ فيهِم إِلَّا مراًء ظَاهراً : ( هوقول
واجلدال يف عدم ، ألنه ال طائل حتته، وهكذا مير أحياناً يف األحاديث إام الرجل صاحب القضية ، 

فتجد بعض الناس يتعب نفسه يف . ا أشبه ذلكقال الرجل، أو أتى الرجل، أو دخل أعرايب ، أو م: فيقال
تعيني ذلك الرجل مع أنه ال طائل حتت ذلك، فيشتغل باملهم إن كان مهما عن األهم، واألوىل لطالب 
العلم أال يضيع الوقت يف مثل هذه األمور اليت فائدا قليلة بالنسبة لغريها، أو رمبا أا ال فائدة فيها 

  .إطالقاً
 الكهف عدم سبعة وثامنهم كلبهم، وقد مر علينا أم لبثوا يف كهفهم ثالث واحلاصل أن أصحاب

  .مائة سنني وازداوا تسعاً
ومثال ذلك االختالف يف عصا موسى من أي شجرة كانت، وكذلك االختالف يف اجلزء الذي ضربوا 

  .به امليت القتيل، كل هذا ال طائل حتته وال فائدة لنا
* * *  

  ).٤٦٠٤( كتاب السنة باب يف لزوم السنة، رواه أبو داود،) ٨٠(
، والترمذي ، )٣٥٩٢،٣٥٩٢(رواه أبو داود، كتاب األقضية باب اجتهاد الرأي يف القضاء، ) ٨١(



  ).١٣٢٨( ،)١٣٢٧(كتاب األحكام باب ما جاء يف القاضي كيف حيكم 
  .رواه البخاري، كتاب الوصايا باب ال وصية لوارث، بدون رقم) ٨٢(
كتاب الوصايا باب : ، والترمذي)٣٥٦٥(و داود، كتاب البيوع، باب يف تضمني العور، رواه اب) ٨٣(

  ).٢٧١٣(، وابن ماجه، كتاب الوصايا باب ال وصية لوارث، )٢١٢٠(ما جاء ال وصية لوارث، 
، ومسلم، كتاب فضائل )١٤٣(رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب وضع املاء عند اخلالء، ) ٨٤(

  ).٢٤٧٧(ل عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما، الصحابة باب فضائ
  ).٣٤٦١(رواه البخاري، كتاب أحاديث األنبياء باب ما ذكر عن بين إسرائيل، ) ٨٥(

**************  

)١/١٠٦(  

  

  فصل يف تفسري القرآن بأقوال التابعني
ن األئمة يف ذلك إىل إذا مل جتد التفسري يف القرآن وال يف السنة وال وجدته عن الصحابة فقد رجع كثري م
حدثنا أبان بن : أقوال التابعني كمجاهد بن جرب فإنه كان آية يف التفسري ، كما قال حممد بن إسحاق

عرضت املصحف على ابن عباس ثالث عرضات من فاحتته إىل خامتته أوقفه عند : صاحل عن جماهد قال
ن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق كل آية منه وأساله عنها، وبه إىل الترمذي قال حدثنا احلسني ب

حدثنا ابن : وبه إليه قال)٨٦(ما يف القرآن آية إال وقد مسعت فيها شيئاً : عن معمر عن قتادة قال جماهد
لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود : قال جماهد: حدثنا سفيان بن عيينة عن األعمش قال: أيب عمر، قال 

حدثنا أبو كريب : ، وقال ابن جرير)٨٧(ن القرآن مما سألت مل أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثري م
رأيت جماهداً سأل ابن عباس عن : حدثنا طلق بن غنام عن عثمان املكي عن ابن أيب مليكة قال: قال

  .حىت سأله عن التفسري كله)) اكتب(( تفسري القرآن ومعه ألواحه، فقال ابن عباس 
  .التفسري عن جماهد فحسبك بهإذا جاءك : وهلذا كان سفيان الثوري يقول

)١/١٠٧(  

  

وكسعيد بن جبري، وعكرمة موىل ابن عباس، وعطاء بن أيب رباح، واحلسن البصري، ومسروق بن 
األجدع، وسعيد بن املسيب ، وأيب العالية، والربيع بن انس، وقتادة ، والضحاك بن مزاحم وغريهم من 

 اآلية فيقع يف عبارام تباين يف األلفاظ حيسبها من ال التابعني وتابعيهم ومن بعدهم ، فتذكر أقواهلم يف
علم عنده اختالفاً فيحيكها أقواالً، وليس كذلك فإن منهم من يعرب عن الشيء بالزمه أو نظريه، ومنهم 



  .من ينص على الشيء بعينه، والكل مبعىن واحد كثري يف األماكن فليتفطن اللبيب لذلك، واهللا اهلادي
أقوال التابعني يف الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة يف التفسري : جاج وغريهوقال شعبة بن احل

يعين أا ال تكون حجة على غريهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، أما إذا امجعوا على الشيء فال يرتاب 
يف كونه حجة، فإن اختلفوا فال يكون قول بعضهم حجة على بعض وال على من بعدهم، ويرجع يف 

  . القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة يف ذلكذلك إيل لغة
  الشرح

فإن :  هنا إىل أن العلماء اختلفوا يف كونه حجة يف التفسري، ألنه قال- رمحه اهللا-أشار شيخ اإلسالم 
كثرياً من أهل العلم، وهذا يدل على أا ليست حمل إمجاع ، وهو كذلك، وال ريب أن التابعني 

فالذين تلقوا عن الصحابة التفسري هؤالء ال يساويهم من مل يكن كذلك، ومع هذا فإم إذا مل خيتلفون؛ 
يسندوه عن الصحايب فإن قوهلم ليس حبجة على من بعدهم إذا خالفهم، ألم ليسوا مبرتلة الصحابة 

ن ولكن قوهلم أقرب إيل الصواب، وكلما قرب الناس من عهد النبوة كانوا أقرب إىل الصواب مم
بعدهم، وهذا شئ واضح لغلبة األهواء فيما بعد، ولكثرة الواسطات بينهم وبني عهد الرسول عليه 

الصالة والسالم ، فبعدهم هذا ال شك أنه يقلل من قيمة أقواهلم، ومن هنا نعرف أن الرجوع إيل قول 
د تكون بعيدة من من سلف أمر له أمهيته، وأن غالب اجتهادات املتأخرين مما حيتاج إيل نظر فإا ق

  .الصواب
القرآن، والسنة، وأقوال الصحابة، وأقوال التابعني ، على : فصارت اآلن الطرق لتفسري القرآن أربعة

  . يرى أم إذا اجتمعوا، فقوهلم حجة، وإذا اختلفوا ، فليس حبجة- رمحه اهللا-فهو . خالف يف األخري
* * *  

  ).٢٩٥٢( ما جاء يف الذي يفسر القرآن برأيه رواه الترمذي، كتاب تفسري القرآن، باب) ٨٦(
  انظر التخريج السابق) ٨٧(

**************  

)١/١٠٨(  

  

  تفسري القرآن بالرأي
فأما تفسري القرآن مبجرد الرأي فحرام ، حدثنا مؤمل، قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد األعلى،عن 

من قال يف القرآن بغري : ((  عليه وسلم قال رسول اهللا صلي اهللا: سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال
  ).٨٨(علم فليتبوأ مقعده من النار

قال : حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد األعلى الثعليب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال



وبه إىل )) من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النار: (( رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم 
: حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال:  قال حدثنا عبد بن محيد قال حدثين حبان بن هالل قالالترمذي

من قال يف القرآن : (( قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم :حدثنا أبو عمران اجلوين عن جندب قال
، قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل احلديث يف ) ٨٩))(برأية فأصاب فقد أخطأ 

وهكذا روي عن بعض أهل العلم عن أصحاب النيب صلي اهللا عليه وسلم وغريهم ،سهيل بن أيب حزم
وأما الذي روي عن جماهد وقتادة وغريمها من أهل العلم أم .أم شددوا يف أن يفسر القرآن بغري علم

وقد روي . فسهم فسروا القرآن فليس الظن م أم قالوا يف القرآن أو فسروه بغري علم أو من قبل أن
عنهم ما يدل على ما قلنا أم مل يقولوا من قبل أنفسهم بغري علم، فمن قال يف القرآن برأية فقد تكلف 
ما ال علم به، وسلك غري ما أمر به فلو أنه أصاب املعىن يف نفس األمر لكان قد أخطأ؛ ألنه مل يأت األمر 

وإن وافق حكمه الصواب يف نفس األمر، لكن من بابه، كمن حكم بني الناس عن جهل فهو يف النار 
  .يكون أخف جرما ممن أخطأ، واهللا أعلم

  الشرح
وهلذا كان من اجتهد فأخطأ فله أجر، كذلك من مل جيتهد ولو أصاب فقد أخطأ إذا كان ما تكلم فيه 

  .ليس حمال لالجتهاد
فيقول املراد بكذا . هواء وتفسري القرآن بالرأي تارة يفسره اإلنسان حبسب مذهبه كما يفعله أهل األ

وكذا مما ينطبق على مذهبه ، وكذلك هؤالء املتاخرون الذين فسروا القرآن مبا وصلوا إليه : كذا. وكذا
من األمور العلمية الفلكية أو األرضية والقرآن ال يدل عليها، فإم يكونون قد فسروا القرآن بآرائهم ، 

 النص وال مبقتضى اللغة، فهذا هو رأيهم وال جيوز أن يفسر إذا كان القرآن ال يدل عليها، ال مبقتضى
  .القرآن ذا

)١/١٠٩(  

  

وكذلك أيضاً لو مل يكن عند اإلنسان فهم للمعىن اللغوي وال للمعىن الشرعي الذي تفسر به اآلية فإنه 
 على حسب إذا قال قوال بال علم، فيكون آمثا، كما لو أن أحداً من العامة فسر آية من القرآن الكرمي

فإنه يكون حراماً عليه ذلك؛ ألن مفسر القرآن يشهد على - ال لغوي وال شرعي-فهمه من إيل مستند
قُلْ إِنما حرم ربي (اهللا بأنه أراد كذا، وهذا أمر خطري، ألن اهللا حرم علينا أن نقول عليه ما ال نعلم 

أثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَاناً وأَنْ الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن والْ
، فأي إنسان يقول على اهللا ما ال يعلم يف معين كالمه أو ) ٣٣:ألعراف) (تقُولُوا علَى اللَّه ما ال تعلَمونَ

  .يف شيء من أحكامه فقد أخطأ خطأ عظيماً



 فَإِذْ لَم يأْتوا بِالشهداِء فَأُولَئك عند اللَّه هم َ): هكذا مسي اهللا تعاىل القذفة كاذبني فقالو
فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زىن يف نفس األمر؛ ألنه أخرب مبا ال حيل ) ١٣: النور)(الْكَاذبونَ

  .له اإلخبار به وتكلف ما ال علم به، واهللا أعلم
ذا حترج مجاعة من السلف عن تفسري ما ال علم هلم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد اهللا بن وهل

أي أرض تقلين وأي مساء تظلين إذا قلت يف كتاب اهللا : (( قال أبو بكر الصديق: مرة عن أيب معمر قال
م بن حوشب عن حدثنا حممد بن يزيد عن العوا: وقال أبو عبيد القاسم بن سالم) ٩٠))(ما مل أعلم 

أي مساء تظلين : ، فقال) ٣١:عبس) (وفَاكهةً وأَباً: (إبراهيم التيمي أن ابا بكر الصديق سئل عن قوله
  .وأي أرض تقلين إن أنا قلت يف كتاب اهللا ما ال أعلم ، إسناده منقطع

  الشرح

)١/١١٠(  

  

الوالد، فيكون قد فسر : يعين أب أي) أَباًَ) قال )وفَاكهةً وأَباً: (فلو أن رجالً قيل له ما معين قوله تعاىل
القرآن برأيه وجهله؛ ألنه صار يسمع الناس يقولون األب ويشددون الباء ، وهي ليست مشددة فظن 

  .يعين فاكهة وأبا يعين وأبا فيكون هذا قال يف القرآن برأية) وفَاكهةً وأَباً: (أن قوله تعايل 
ال تسأَلوا عن : (  غري ما أراد اهللا مثل قول بعضهم إذا سئل عن شيء قالوكذلك من يرتل القرآن على

كُمؤست لَكُم دباَء إِنْ تيهذا أيضاً من ترتيل القرآن على غري ما أراد اهللا) ١٠١:املائدة)(أَش ،.  
  .ومنه نعرف خطأ ما نقل مدحاً المرأة يسموا املتكلمة بالقرآن

 ، امرأة ال تتكلم إال بالقرآن ، وقيل إا منذ أربعني سنة مل تتكلم إال بالقرآن ذكرها يف جواهر األدب
  .خمافة أن تزل فيغضب عليها الرمحن، وأظن فعلها هذا زلًة ألا ذا ترتل القرآن على غري ما أراد اهللا

***  
) وفَاكهةً وأَباً: (نربأن عمر بن اخلطاب قرأ على امل: حدثنا يزيد ،عن محيد عن أنس: وقال أبو عبيد أيضاً

إن هذا هلو : هذه الفاكهة قد عرفناها، فما األب ؟ مث رجع إىل نفسه فقال: ما األب؟ فقال: فقال
  !التكلف يا عمر

كنا عند : حدثنا سليمان بن صرب، قال حدثنا بن زيد، عن ثابت ، عن أنس،قال: وقال عبد بن محيد
ما األب؟ مث : فقال ) ٣١:عبس) (وفَاكهةً وأَباً: (اع، فقرأعمر بن اخلطاب، ويف ظهر قميصه أربع رق

  !إن هذا هلو التكلف، فما عليك أال تدريه؟: قال
  الشرح

)١/١١١(  



  

الفائدة فيه من حيث مصطلح احلديث أنه أدل على ضبط )) ويف ظهر قميصه أربع رقاع: (( يف قوله
لقضية حبيث إنه أدل على ضيط الراوى يعىن أن الرواي، يعين أن الراوي قد ضبط هذه القصة أو هذه ا

الرلوى قد ضبط هذه القصة أو هذه القضية حبي إنه مل خيف عليه ما يف ثوبه من الرقاع، أما الفائدة فيها 
من حيث السلوك فهو أن نعرف ما كان عليه اخللفاء الراشدون رضي اهللا عنهم من عدم األثرة، وأم 

س ، ال ميتازون على أحد، وأن حاهلم كحال غريهم، حىت إن عمر رضي يعدون أنفسهم كغريهم من النا
كل هذا . اهللا عنه يف عام الرمادة حرم على نفسه أن يأكل من الطعام الطيب واقتصر على اقل ما يطعم 

  .من أجل أال يستاثر بشيء على رعيته رضي اهللا عنه
قال رجل : عما ال حيل هلا، وهلذا قيلولكن كان ذلك حني كانت الرعية مستقيمة على أمر اهللا ورعة 

كانت الرعية : ما بال الناس قد خرجوا عليك ومل خيرجوا على أيب بكر وعمر؟ فقال: لعلي بن أيب طالب
  .يف وقت أيب بكر وعمر مثل على بن أيب طالب، وكانت الرعية يف وقيت مثلك

مجع أعيام وشرفاءهم وخطب فيهم وكذلك هشام بن عبد امللك أو عبد امللك ملا رأى من الناس تذمراً 
أما بعد فإنكم تريدون أن نكون لكم كأيب بكر وعمر، فكونوا لنا كالرجال يف عهد أيب بكر : وقال هلم

  .كما تكونون يويل عليكم: وجاء يف األثر. نكن لكم كأيب بكر وعمر. وعمر
* * *  

اهية االب، وإال فكونه نبتا من وهذا كله حممول على أما رضي اهللا عنهما إمنا أرادا استكشاف م
فَأَنبتنا فيها حباً وعنباً وقَضباً وزيتوناً ونخالً وحدائق غُلْباً وفَاكهةً : (األرض ظاهر ال جيهل لقوله تعاىل

  ) .وأَباً
  الشرح

)١/١١٢(  

  

أنه مما تنبت األرض، وال خيفى على أيب بكر )  وأَباًوفَاكهةً(هي حمل الشاهد فعلم من قوله ) وفَاكهةً وأَباً(
 تعيني هذا األب ما هو؟ وأي شجر - رضي اهللا عنهما-وعمر أن األب نبات من األرض لكنهما أرادا

هو؟فأشكل عليهم، وقد قيل يف تفسريه أن األب هو نبت يشبه القت عندنا، والظاهر واهللا أعلم أنه نبت 
  .ل عام لكل ما يكون نبتاًصاحل، يعىن مبعىن أنه شام

حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أيب ملكية أن ابن : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: وقال ابن جرير
  .عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأيب أن يقول فيها، إسناده صحيح

  الشرح



الة والسالم بأن يعلمه اهللا التأويل  الذي دعا له الرسول عليه الص- رضي اهللا عنهما-أي أن ابن عباس
وهذا يدل على أنه جيب . ، يقول لو يسأل عن اآلية اليت لو سئل عنها بعضكم اآلن ألجاب)٩١(

  .التحري يف تفسري كالم اهللا سبحانه وتعايل
* * *  

: سأل رجل ابن عباس عن: حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أيب ملكية قال: وقال أبو عبيد 
 )ةنس أَلْف هارقْدمٍ كَانَ مو( فقال ابن عباس فما ) ٥:السجدة) (يةنس أَلْف ِسنيمخ هارقْدمٍ كَانَ موي (
مها يومان ذكرمها اهللا يف كتابه واهللا : (( إمنا سألتك لتحدثين ، فقال ابن عباس: فقال الرجل) ٤:املعارج(

  .ب اهللا ما ال يعلمفكره أن يقول يف كتا)) أعلم ما
  الشرح

)١/١١٣(  

  

في يومٍ : ( قد سبق لنا أن يوم القيامة كان مقداره مخسني ألف سنة كما يف سورة املعارج يف قوله تعاىل
وبينه الرسول عليه الصالة والسالم يف حديث أيب ) كَانَ مقْداره خمِسني أَلْف سنة فَاصبِر صبراً جميالً

، يف مانع الزكاة أنه يعذب ا يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة، وأما اليت يف )٩٢( مسلم هريرة يف
:  يف الدنيا؛ ألنه قال - واهللا أعلم-فهذا ) في يومٍ كَانَ مقْداره أَلْف سنة مما تعدونَ: ( سورة السجدة

وأما قوله )  ثُم يعرج إِلَيه في يومٍ كَانَ مقْداره أَلْف سنة مما تعدونَيدبر الْأَمر من السماِء إِلَى الْأَرضِ(
فما دام عند اهللا، فنحن ال نعلمه ، ) ٤٧: احلج)(وإِنَّ يوماً عند ربك كَأَلْف سنة مما تعدونَ: ( تعايل 

  .وهذا اليوم اهللا أعلم به
* * *  

حدثين يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن : ن جريروقال اب
أحرج عليك إن : جاء طلق بن حبيب إىل جندب بن عبد اهللا فسأله عن آية من القرآن فقال: مسلم قال

  .أن جتالسين: كنت مسلما ملا قمت عين، أو قال
  الشرح

كلم يف معين كالم اهللا عز وجل ، وإال فليس املعين إذا جاء وهذا حممول على الورع وعدم املضى يف الت
وملن بناء على شدة . ال جتلس عندنا ، أو قم، أو ما أشبه ذلك : رجل فسأل عن معين آية تقول له

  .حتريهم وحترجهم كانوا يقولون مثل هذا
: من القرآن قالإنه كان إذا سئل عن تفسري آية : وقال مالك عن حييي بن سعيد عن سعيد بن املسيب 

  .إنا ال نقول يف القرآن شيئاً



  .إنه كان ال يتكلم إال يف املعلوم من القرآن: وقال الليث عن حييي بن سعيد عن سعيد بن املسيب
ال تسألين عن : سأل رجل سعيد بن املسيب عن آية من القرآن فقال: وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال

  .ه منه شيء يعين عكرمةالقرآن وسل من يزعم أنه ال خيفى علي

)١/١١٤(  

  

كنا نسأل سعيد بن املسيب عن احلالل واحلرام وكان : حدثين يزيد بن أيب يزيد قال: وقال ابن شوذب
  .أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسري آية من القرآن سكت كأن مل يسمع

: ثنا عبيد اهللا بن عمر قالحد: حدثنا محاد بن زيد قال: حدثين أمحد بن عبدة الضيب قال: وقال ابن جرير
لقد أدركت فقهاء املدينة وإم ليعظمون القول يف التفسري منهم سامل ابن عبد اهللا ، والقاسم بن حممد، 

  .وسعيد بن املسيب ، ونافع 
ما مسعت أيب تأول آية من : حدثنا عبد اهللا بن صاحل عن الليث عن هشام بن عروة قال: وقال أبو عبيد 
  .كتاب اهللا قط

سألت عبيدة السلماين عن آية من : أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن حممد بن سريين قال: وقال 
  .ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن ، فاتق اهللا وعليك بالسداد: القرآن فقال

حدثت عن إذا : حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد اهللا بن مسلم بن يسار عن أبيه، قال: وقال أبو عبيد
  .اهللا فقف حىت تنظر ما قبله وما بعده

  .كان أصحابنا يتقون التفسري ويهابونه: حدثنا هشيم عن مغرية عن إبراهيم قال
واهللا ما من آية إال وقد سألت عنها، ولكنها : قال الشعيب: وقال شعبة عن عبد اهللا بن أيب السفر قال

  .الرواية عن اهللا
اتقوا التفسري : أنبأنا عمر بن أيب زائدة عن الشعيب عن مسروق قال: حدثنا هشيم قال: وقال أبو عبيد

  .فإمنا هو الرواية عن اهللا
فهذه اآلثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف حممولة على حترجهم عن الكالم يف التفسري مبا ال 

  .علم هلم به، فأما من تكلم مبا يعلم من ذلك لغة وشرعا فال حرج عليه
***  

)١/١١٥(  

  



وهلذا روي عن هؤالء وغريهم أقوال يف التفسري ، وال منافاة؛ ألم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما 
جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما جيب السكوت عما ال يعلم له به فكذلك جيب 

، وملا )١٨٧من: آل عمران)(كْتمونه لَتبيننه للناسِ وال ت: ( القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعايل
  ).٩٣(من سئل عن علم فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من نار : جاء يف احلديث املروي من طرق 

قال ابن : حدثنا سفيان عن أيب الزناد قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا حممد بن بشار قال: وقال ابن جرير
 العرب من كالمها وتفسري ال يعذر أحد جبهالته ، وتفسري وجه تعرفه: التفسري على أربعة أوجه: عباس

  .واهللا سبحانه وتعايل أعلم. يعلمه العلماء، وتفسري ال يعلمه إال اهللا تعايل ذكره
  الشرح

الكهف والعرش : تفسري تعرفه العرب من كالمها، وهو ما يعرف يف اللغة مثل: إذاً هذه أربعة أقسام
ه ذلك، والثاين تفسري ال يعذر أحد جبهالته وهو تفسري ما جيب والسرر ومنضودة والطلح وما أشب

فيجب علينا أن نعرف معىن إقامة الصالة ) أَقيموا الصالة: ( اعتقاده أو العمل به، كتفسري قوله تعايل
وكذلك ما جيب علينا اعتقاده كاإلميان بالرسل وحنوهم ، فإنه ال يعذر أحد جبهالته ، . اليت أمرنا ا

الث تفسري يعلمه العلماء مثل العام واخلاص واملطلق واملقيد والناسخ واملنسوخ وما يتعلق بذلك من والث
األحكام ، فإن هذا ليس كل أحد يعرفه، وليس واجباً على كل أحد بل هو فرض كفاية، وتفسري ال 

قائق صفات اهللا يعلمه إال اهللا، فمن ادعي علمه فهو كاذب، كما جاء يف بعض ألفاظ األثر مثل العلم حب
عز وجل وكيفيتها، وكذلك العلم حبقائق ما أخرب اهللا به عن اليوم اآلخر وعن اجلنة والنار وما أشبه 

  .ذلك مما ال ميكننا إدراكه ، فهذا من ادعى علمه فإنه كاذب، ألنه ال يعلمه إال اهللا
* * *  

  ).٢٩٥٠(القرآن برأيه، رواه الترمذي، كتاب تفسري القرآن باب ما جاء يف الذي يفسر ) ٨٨(
، والترمذي، ) ٣٦٥٢(رواه أبو داود، كتاب العلم باب الكالم يف كتاب اهللا بغري علم، رقم ) ٨٩(

  ).٢٩٥٢(كتاب تفسري القرآن باب ما جاء يف الذي يفسر القرآن برأيه، 
  ).٦/١٣٦(رواه ابن أيب شيبة ) ٩٠(
  سبق خترجيه) ٩١(
  )٩٨٧(مث مانع الزكاة، برقم رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب إ) ٩٢(
، والترمذي ،كتاب العلم باب ما )٣٦٥٨(رواه أبو داود، كتاب العلم باب كراهية منع العلم، ) ٩٣(

  ).٢٦١(، وابن ماجه يف املقدمة، )٢٦٤٩(جاء يف كتمان العلم، 
**************  

)١/١١٦(  

  



  تلخيص قواعد التفسري اليت ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية
  )) مقدمة يف أصول التفسري((يف 
  والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، إما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما١

  .مزيف مردود، وإما موقوف ال يعلم أنه رج وال منقود
  جيب أن يعلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بني ألصحابه معاين القرآن كما بني هلم٢

  .، يتناول هذا وهذا)٤٤: النحل)(ين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِملتب: ( ألفاظه، فقوله تعاىل
وهلذا كان الرتاع بني الصحابة يف تفسري القرآن قليالً جداً، وهو وإن كان يف التابعني أكثر منه يف 

  .الصحابة فهو قليل بالنسبة إىل من بعدهم
  .لبيان فيه أكثروكلما كان العصر أشرف كان االجتماع واالئتالف والعلم وا٣
  اخلالف بني السلف يف التفسري قليل، وخالفهم يف األحكام أكثر من خالفهم يف٤

  :وذلك صنفان. التفسري، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد
  أن يعرب كل واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل على معىن: أحدمها
  .مي غري املعىن اآلخر مع احتاد املسمى، مبرتلة األمساء املتكافئة اليت بني املترادفة واملتباينةيف املس

)١/١١٧(  

  

إن كل اسم من أمسائه يدل على ذاته وعلى ما يف االسم من صفاته، ويدل أيضاً على الصفة اليت يف ٥
  .وىف هذه قاعدة أمساء اهللا وصفاته. االسم اآلخر بطريق اللزوم

  .ا كان مقصود السائل تعيني املسمى، عربنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا االسمفإذ٦
وإن كان مقصود السائل معرفة ما يف االسم من الصفة املختصة به فال بد من قدر زائد على تعيني ٧

ا املسمى مثل أن يسأل عن القدوس السالم املؤمن وقد علم أنه اهللا، لكن مراده ما معىن كونه قدوس
  .سالما مؤمنا وحنو ذلك

إذا عرف هذا فالسلف كثريا ما يعربون عن املسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ٨
  .ومعلوم أن هذا ليس اختالف تضاد كما يظنه بعض الناس. ليس يف االسم اآلخر

   فلموالناس وإن تنازعوا من اللفظ العام الوارد على سبب هل خيتص بسببه أم ال ،
إا : يقل أحد من علماء املسلمني إن عمومات الكتاب والسنة ختتص بالشخص املعني، وإمنا غاية ما يقال

ختتص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه ، وال يكون العموم فيها حبسب اللفظ، واآلية اليت هلا سبب 
لته وإن كان خرباً مبدح أو ذم معني إن كانت أمراً وياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغريه ممن كان مبرت

  .فهي متناولة لذلك الشخص وملن كان مبرتلته



يراد به تارة أنه سبب الرتول، ويراد به تارة أن هذا داخل يف )) نزلت هذه اآلية يف كذا: (( وقوهلم٩
  .اآلية وإن مل يكن السبب، كما تقول عين ذه اآلية كذا

   وذكر اآلخر سبباً، فقد ميكن صدقهما بأنوإذا ذكر أحدهم هلا سبباً نزلت ألجله،١٠
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مرة هلذا السبب ومرة هلذا السبب، وهذان : تكون نزلت عقب تلك األسباب، أو تكون نزلت مرتني
 تارة لتنوع األمساء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع -الصنفان اللذان ذكرنامها يف تنوع التفسري

ومن التنازع . غالب يف تفسري سلف األمة الذي يظن أنه خمتلف مها ال-املسمى وأقسامه كالتمثيالت
الذي )) قسورة: (( املوجود عنهم ما يكون اللفظ فيه حمتمال لألمرين، إما لكونه مشتركاً يف اللغة كلفظ

الذي يراد به إقبال الليل وإدباره ، وإما لكونه )) عسعس : (( يراد به الرامي ويراد به األسد، ولفظ 
) ٨(ثُم دنا فَتدلَّى : ( األصل لكن املراد به أحد النوعني أو أحد الشيئني كالضمائر يف قولهمتواطئا يف

  )٨/٩:لنجم) (فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى
  .فإن الترادف يف اللغة قليل، وأما يف ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم* 

  . ومن هنا غلط من جعل بعض احلروف تقوم مقام بعضوالعرب تضمن الفعل معىن وتعديه تعديته،١١
واالختالف قد يكون خلفاء الدليل، أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم مساعه، وقد يكون الغلط يف ١٢

  .فهم النص، وقد يكون العتقاد معارض راجح
 العلم إما إذ. منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغري ذلك: االختالف يف التفسري على نوعني١٣

  نقل مصدق، وإما استدالل حمقق، واملنقول إما عن املعصوم
  .وإما عن غري املعصوم

  واملقصود بيان جنس املنقول سواء كان عن املعصوم أو غري املعصوم وهذا هو
وهذا .  فمنه ما ميكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما ال ميكن معرفة ذلك فيه-النوع األول

 فالبحث عنه مما ال فائدة فيه - وهو ما ال طريق لنا إىل اجلزم بالصدق منه-ن املنقول القسم الثاين م
  .وأما ما حيتاج املسلمون إىل معرفته فإن اهللا نصب على احلق فيه دليالً. والكالم فيه من فضول الكالم

حابة فميت اختلف التابعون مل تكن بعض أقواهلم حجة على بعض، وما نقل يف ذلك عن بعض الص١٤
  .نقالً صحيحاً فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعني
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  .وأما القسم األول الذي ميكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما حيتاج إليه وهللا احلمد١٥
فاملقصود أن املنقوالت اليت حيتاج إليها يف الدين قد نصب اهللا األدلة على بيان ما فيها من صحيح ١٦

  .وغريه
  .واملراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن املواطأة قصداً أو االتفاق بغري قصد كانت صحيحة قطعا١٧ً
وذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته املختلفة على هذا الوجه من املنقوالت ، وإن مل يكن ١٨

  .أحدها كافياً إما إلرساله وإما لضعف ناقله
 أصل نافع يف اجلزم بكثري من املنقوالت يف احلديث والتفسري وهذا األصل ينبغي أن يعرف ،فإنه١٩

  .واملغازي، وما ينقل من أقوال الناس وأفعاهلم وغري ذلك
واملقصود أن احلديث الطويل إذا روي مثالً من وجهني خمتلفني من غري مواطأة امتنع عليه أن يكون ٢٠

  .غلطا كما امتنع أن يكون كذباً 
  .ري ومسلم مما يقطع بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالهفإن مجهور ما يف البخا٢١
وهلذا كان مجهور أهل العلم من مجيع الطوائف على أن خرب الواحد إذا تلقته األمة بالقبول تصديقاً ٢٢

  .له أو عمالً به أنه يوجب العلم
ث الثقة وكما أم يستشهدون ويعتربون حبديث الذي فيه سوء حفظ فإم أيضاً يضعفون من حدي٢٣

)) علم علل احلديث: (( الصدوق الضابط أشياء تبني هلم غلطه فيها بأمور يستدلون ا، ويسمون هذا
  .وهو من أشرف علومهم

  طرف من أهل الكالم وحنوهم ممن هو بعيد عن: والناس يف هذا الباب طرفان٢٤
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حاديث أو يف القطع ا مع كوا معرفة احلديث وأهله ال مييز بني الصحيح والضعيف فيشك يف صحة أ
معلومة مقطوعاً ا عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع احلديث والعمل به كلما وجد لفظاً يف 

حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثاً بإسناد ظاهره الصحة يريد أن جيعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم 
لف له التأويالت الباردة أو جيعله دليالً يف مسائل بصحته، حىت إذا عارض الصحيح املعروف أخذ يتك

وكما أن على احلديث أدلة يعلم ا أنه ( العلم، مع أن أهل العلم باحلديث يعرفون أن مثل هذا غلط، 
  ).صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم ا أنه كذب يقطع بذلك

لذي يرويه الثعليب والواحدي ويف التفسري من هذه املوضوعات قطعة كبرية، مثل احلديث ا٢٥
  .والزخمشري يف فضائل سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم

وأما النوع الثاين من سبيب االختالف وهو ما يعلم باالستدالل ال بالنقل، فهذا أكثر ما فيه اخلطأ من ٢٦



  .جهتني حدثتا بعد تفسري الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان
  .قوم اعتقدوا معاين مث أرادوا محل ألفاظ القرآن عليها: مها إحدا٢٧

قوم فسروا القرآن مبجرد ما يسوغ أن يريده بكالمه من كان من الناطقني بلغة العرب من غري : والثانية
  .نظر إيل املتكلم بالقرآن واملرتل عليه واملخاطب به

أريد به، وتارة حيملونه على ما مل يدل تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه، و: واألولون صنفان٢٨
ويف كال األمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من املعين باطالً فيكون خطؤهم يف . عليه ومل يرد به

  .الدليل واملدلول، وقد يكون حقا فيكون خطؤهم فيه يف الدليل ال يف املدلول
  ظ القرآن عليه، وليس هلمواملقصود أن مثل هؤالء اعتقدوا رأياً مث محلوا ألفا٢٩

  .سلف من الصحابة والتابعني هلم بإحسان وال من أئمة املسلمني، ال يف رأيهم وال يف تفسريهم
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ومن هؤالء من يكون حسن العبارة فصيحاً ويدس البدع يف كالمه وأكثر الناس ال يعلمون، ٣٠
عتقد الباطل من تفاسريهم الباطلة ما كصاحب الكشاف وحنوه، حىت إنه يروج على خلق كثري ممن ال ي

  .شاء اهللا
 ويف اجلملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعني وتفسريهم إىل ما خيالف ذلك كان خمطئا يف ٣١

  .ذلك بل مبتدعاً، وإن كان جمتهداً مغفوراً له خطؤة
  .وط يف موضعهومعلوم أن كل من خالف قوهلم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما مسعية كما هو مبس٣٢
واملقصود هنا التنبيه على مثار االختالف يف التفسري وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة اليت دعت ٣٣

  .أهلها إىل أن حرفوا الكلم عن مواضعه
  .وفسروا كالم اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم بغري ما أريد به وتأولوه على غري تأويله

ال يف املدلول، فمثل كثري من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغريهم ، وأما الذين خيطئون يف الدليل ٣٤
  .يفسرون القرآن مبعان صحيحة لكن القرآن ال يدل عليها

  .فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة. إن أصح الطرق يف ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن٣٥
  .قوال الصحابةوحينئذ إذا مل جند التفسري يف القرآن وال يف السنة رجعنا يف ذلك إيل أ٣٦
  :وهذه األحاديث اإلسرائيلية على ثالثة أقسام٣٧

  .ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق ، فذاك صحيح: أحدها 
  .ما علمنا كذبه مبا عندنا مما خيالفه: والثاين

جتوز ال من هذا القبيل وال من هذا القبيل، فال نؤمن به وال نكذبه، و. ما هو مسكوت عنه: والثالث



  .حكايته ملا تقدم، وغالب ذلك مما ال فائدة فيه تعود إيل أمر ديين
  أن تستوعب األقوال يف ذلك املقام، وأن: فهذا أحسن ما يكون يف حكاية اخلالف٣٨
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ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة اخلالف ومثرته لئال يطول الرتاع واخلالف فيما ال 
فأما من حكي خالفاً يف مسألة ومل يستوعب أقوال الناس فيها فهو . فيشتغل به عن األهمفائدة حتته

ناقص، إذ قد يكون الصواب يف الذي تركه، أو حيكي اخلالف ويطلقه وال ينبه على الصحيح من 
األقوال فهو ناقص أيضاً ،فإن صحح غري الصحيح عامداً فقد تعمد الكذب، أو جاهالً فقد أخطأ كذلك 

أو حكى أقواالً متعددة لفظاً ويرجع حاصلها إيل قول أو قولني . نصب اخلالف فيما ال فائدة حتتهمن 
  .معىن فقد ضيع الزمان، وتكثر مما ليس بصحيح ، فهو كالبس ثويب زور

إذا مل جتد التفسري يف القرآن وال يف السنة وال وجدته عن الصحابة فقد رجع كثري من األئمة يف ذلك ٣٩
  . التابعنيإيل أقوال

أقوال التابعني يف الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة يف : (( وقال شعبة بن احلجاج وغريه٤٠
وهذا صحيح ، أما إذا اجتمعوا على الشيء . يعين أا ال تكون حجة على غريهم ممن خالفهم)) التفسري

  .فال يرتاب يف كونه حجة
  .فأما تفسري القرآن مبجرد الرأي فحرام٤١
  ال يف القرآن برأيه فقد تكلف ما ال علم له به وسلك غري ما أمر به، فلو أنهفمن ق٤٢

أصاب املعىن يف نفس األمر لكان قد أخطأ، ألنه مل يأت األمر من بابه، كم حكم بني الناس عن جهل 
  .فهو يف النار وإن وافق حكمه الصواب يف نفس األمر، لكن يكون أخف جرماً ممن أخطأ واهللا أعلم

   اآلثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف حممولة على حترجهم عنفهذه٤٣
وهلذا . الكالم يف التفسري مبا ال علم هلم به، فأما من تكلم مباذ يعلم من ذلك لغة وشرعاً فال حرج عليه

  .روي عن هؤالء وغريهم أقوال يف التفسري، وال منافاة ؛ ألم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه
  الكتاب بعون اهللا وتوفيقه، واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلاتمت 

* * *  
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